Protokoll fört vid årsstämma i Kinda Båtklubb,
23 april 2016 i klubbhuset Rimforsa

§1

Stämman öppnas
Ordförande Inge Quist öppnade stämman och hälsade de 14 medlemmarna
inkl. familjemedlem välkomna.

§1a

Röstlängd
Röstlängd upprättades genom att varje närvarande medlem talade om sitt namn
och därmed prickades av i röstlängden.

§2

Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämmomötet valdes Inge Quist.

§3

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämmomötet valdes Lars Gredeskog

§4

Fastställa dagordningen
Föreslagen dagordning fastställdes

§5

Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.

§6

Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
Till justerare valdes Tommy Larsson och Ulf Andersson

§7

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31
Håkan Ekerå vill att det tillförs till protokollet att det i årsredovisningen redovisas
”beräknat resultat” men att det där borde redovisats fastställda resultat. Håkan
Ekerå framför även att det är allmän praxis att styrelsen ska godkänna
resultatrapporten samt signera denna. Stämman godkände
verksamhetsberättelse och årsredovisningen med tillägg för ovan och dessa
lades till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av närvarande revisor Hans Thorn och lades
till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa presenterad resultat och balansräkning med
beaktande till de kommentarer som framkom i §7.

§10

Resultatdisposition
Stämman beslutade att årets resultat á 7.594,32 överföres till eget kapital.

§11

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§12

Fastställande av inkomst o utgiftsstat för 2016
Budgeten redovisades som stämman godkände. Budget bifogas
stämmoprotokollet.

§13

Val av styrelse och suppleant
Valberednings ordförande presenterade valberedningens förslag.

Följande val genomfördes:
Ordförande:
V. Ordförande
Kassör:
Sekreterare:
Styrelseledamöter:

Inge Quist
Jens Andersson
Lars Gredeskog
Tomas Eskilsson
Per Björeman

Omval
Fyllnadsval
Omval
Nyval
Omval

1 år kvar
1 år
1 år kvar
2 år
1 år kvar
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Styrelsesuppleanter:

§14

Val av revisorer
Revisorer:
Revisorssuppleant:

§15

Roger Nylander
Tommy Larsson
Ulf Andersson
Peter Danielsson
Christer Lindblom

Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

2 år
1 år kvar
2 år
2 år
2 år

Jan Rimvid
Hans Thorn
vakant

Omval
Omval

2 år
1 år kvar

Val av valberedning, som var kallade till årsmötesförhandlingarna
Valdes:
Båtplats 511 Tommy Larsson, väljs ej pga styrelseuppdrag
Båtplats 512 Yoichi Kato, valdes till Ordförande
Båtplats 513 Robert Emanuelsson
Båtplats 514 Christer Lindblom, väljs ej pga styrelseuppdrag
Båtplats 515 Per Olsson
Ingen av ovan personer var närvarnade på mötet. Den nya valberedningen har
efter årsmötet kontaktats via mail för information om ovan.

§16

Övriga val
Inga.

§17

Behandling av inkomna motioner samt förslag och framställning från
styrelsen
Fanns inga motioner och ej heller någon styrelseframställan.

§18

Övriga ärenden (ej beslutande)
Håkan Ekerå framlägger förslag att sjösättning ska tidigareläggas samt
upptagningen senareläggas för att båtsäsongen ska bli så lång som möjligt för
medlemmarna. Styrelse uppmanas att ta detta i beaktande vid planering.

Rimforsa 2016 04 23
…………………………………………. ……………………………………………..
Inge Quist
Lars Gredeskog
Ordförande
Sekreterare
…………………………………………. ……………………………………………...
Tommy Larsson
Ulf Andersson
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