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Protokoll fört vid årsstämma i Kinda Båtklubb
28 april 2013 i klubbhuset, Rimforsa
§1

Stämman öppnas
Ordförande öppnade stämman och hälsade de 13 medlemmarna
välkomna.

§2

Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämmomötet valdes Håkan Ekerå.

§3

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämmomötet valdes Claes Andersson

§4

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

§5a

Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
Till justerare valdes Tomas Kindstedt och Tommy Larsson.

§5b

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

§6

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31
Stämman godkände verksamhetsberättelse och årsredovisningen utan
anmärkning och dessa lades till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse
Revisorns berättelse föredrogs, i frånvaro av revisorer, av Lars Sjöberg
och lades till handlingarna.

§8

Vad stämman beslutar
Stämman beslutade att fastställa presenterad reslutat och
balansräkning.

§9

Resultatdisposition
Beslutade stämman att årets vinst, 31.665:- samt tidigare balanserad
vinst 597.921:- skall disponeras enligt förslag i årsredovisningen.

§10

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

§11

Fastställande av inkomst o utgiftsstat för 2013
Claes läste upp budgeten för 2013 som stämman godkände. Budgeten
bifogas stämmoprotokollet.

§12

Val av styrelse
Valberednings ordförande presenterade valberedningens förslag samt
beskrev hur arbetet genomförts och med de svårigheter som varit med
att vaska fram medlemmar som kan ställa upp för föreningen.
Följande val genomfördes:
Ordförande:
V. Ordförande
Kassör:
Sekreterare:
Styrelseledamöter:

Styrelsesuppleanter:

Inge Quist
Ulf Andersson
Vakant
Claes Andersson
Per Björeman
Roger Nylander
Tommy Larsson
Krister Lagerqvist
Martin Hultenius
Anders Fällström

nyval
fyllnadsval
omval
nyval
fyllnadsval
omval
nyval

2 år
1 år
2 år
1 år kvar
2 år
1 år kvar
2 år
1 år
1 år
1 år

Kassör - mötet beslutade att styrelsen utser kassör inom sig alternativt
finner annan lösning för tjänsten.
Båtansvarig – mötet beslutade att styrelsen utser inom sig denna tjänst.
Övriga suppleanter som Valberedningen lyckats vaska fram: Peter
Danielsson, Mikael Dunå och Per Lundgren beslutade mötet att föreslå
styrelsen att dessa medlemmar adjungeras till styrelsearbetet.
§13

Val av revisorer
Revisorer:
Revisorssuppleant:

Jan Rimvid
Hans Thorn
vakant

§14

Val av valberedning
Valdes:
Susanne Pryning båtplats 420
Tomas Kindstedt båtplats 500 - Ordförande
Andreas Eriksson båtplats 502
Ove Olsson
båtplats 503 - Suppleant

§15

Övriga val
Inga.

Omval

1 år kvar
2 år

2

§16

3
Behandling av inkommen motion samt förslag och
framställning från styrelsen
a/ Angående båtrampavgifter, 250:-/år - Behandlades den inkomna
motionen från Claes Melchert. Förtydligande gjordes av Tomas Kindstedt
hur styrelsen, när Tomas satt i styrelsen, hanterat avgift för rampnyckel
för några år sedan och efter det beslutet har inga ändringar gjorts av
senare styrelser. Framkom från annan medlem nytt förslag om att höja
medlemsavgifterna med 100:-/medlem och att bomnyckelavgiften tas bort
för medlemmar. Detta skulle ev. innebära en enklare administration,
mötet beslutade att detta förslag skall lämnas över till nya styrelsen för
beredning.
Styrelsens förslag till stämman:
Styrelsen behandlade motionsförslaget och styrelsen är enig i att befintlig
kostnad, 50:- för medlem, för nyckel till ramp/tillfälle, skall föreslås årsmötet för
årsmötesbeslut, med tillägg: Om medlem, vid tex. motorproblem, får behov av
att ta upp och sjösätta båt flera gånger föreslår styrelsen att medlem köper
nyckel. Medlem får räkna av redan erlagd avgift under samma år.
Styrelsens förslag ovan beslutades av stämman.
b/Förslag stadgeändring
Styrelsen föreslår stämman att ett förtydligande och tillägg till §4 beslutas
om – ”För att stå i föreningens båtplatskö erfordras medlemskap och
betald årsavgift i föreningen”. Stämman beslutade bifalla styrelsens
förslag.

§17

Övriga ärenden
Fanns inga ärenden, varför ordföranden tackade de närvarande för visat
intresse samt som avgående ordförande för sin tid i föreningens styrelse.

Rimforsa 2013 04 27
………………………………………….
Håkan Ekerå
Ordförande

……………………………………………..
Claes Andersson
Sekreterare

………………………………………….
Tomas Kindstedt

……………………………………………...
Tommy Larsson

