
Arsmötesprotokoll för Lövsta Bâtklubb

Tid: 26 november 2020 kl 19.00
Plats: Zoom, årsmöteshandlingar visas i bild löpande under mötet.

Mötetsöppnande: Ordförande Göran Karlsson öppnade årsmötet.
Fastställande av röstlängd för mötet: Röstlängden utgörs av 21 röster inklusive en
fullmakt.

2.

Fullmakt:
Tomas Wullkan/ Birgitta Wahlstedt Wulkan

Deltagare:
Gunnar Carlsson
Jakob Cederlund
Fredrik Digertz
Vilhelm Falk
Christer Feldt
Lars Fridman
Thomas Gustavsson
Johan Hellström
Andreas Holmgren
Urban Karlsson
Göran Karlsson
Harri Kiiski
Magnus Ljung
Marcus Nordström
Lewis Simon
Carl Eric von Platen
Mikael Wallen
Andreas Potter
Patrick Angefjord
Anders Ogren

Ej röstberättigad:
Agnetha Emthen, kassör

Arsmötet fastställde röstlängden.

Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt:
Mötet förklarades behörigt utlyst.

3.

Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes av mötet.

A.



. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Göran Karlsson valdes till mötesordförande och il sekreterare för årsmötet valdesBirgitta Wahlstedt Wulkan

Val av protokolljusterare tilika rösträknare:
Arsmötet valde Andreas Holmgren och Marcus Nordström

6.

7. Klubbens resultat och balansräkning:
Resultstrapport och balansrapport visas i bild Göran Karlsson.
Arets resultat är -66709 kr

8. Styrelsens årsberättelse:
Ordförande Göran Karlsson läste årsberättelsen.
Arsmötet godkände årsberättelsen.

Revisorernas berättelse:9.
Revisorernas föredragande Inger Feldt redogjorde för revisorernas granskning av
styrelsens arbete.
Arsmötet beslutade att godkänna balans och resultaträkning och öveföra
resultatet i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Arsmötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen,

11. 2:dra beslut omuppdatering av stadgar, första beslut togs på höstens
medlemsmöte den 3:e oktober:
Stadgeändringarna godkändes i sin helhet av årsmötet. (De nya stadgarnapubliceras på hemsidan under fliken dokument).

Propositioner ochmotioner
Inga propositioner eller motioner är inkomna.

12.

13. Val av styrelseledamöter och funktionärer:
Arsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag till styrelse samt att bifalla
förslaget på de nominerade till ny valberedning

Ordförande
v. Ordförande
Ledamot/Hamnkapten
Ledamot/Sekreterare
Ledamot/Kassör
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Mikael Wallen
Henrik Kvarnlöt

Göran Karlsson
Gunnar Carlsson
Urban Karlsson
Birgitta Wahlstedt Wulkan
Agnetha Emthen
Christer Feldt
Lars Fridman

A.

5.
C.

D.

2år omval
1år återstår
1år återstâr
2år nyval
1år återstår
1ăr omval
1år omval
2år omval
1år återstår
1år nyval
1år omval
1år omval

G. IngerFeldt
Ylva Ogren
Vilhelm Falk
Valberedare (sammankallande)
Valberedare

H.

.



Fastställande av avgifter 2021:
Avgifterna har fätt en uppdatering av styrelsen och finns i sin helhet på
hemsidan under dokumentfliken.
Ärsmötet godkände förändringarna isin helhet.

14.

Budgetförslag 2021:
Budgeten visades på skärm och lästes och förklarades av ordföranden.

15.

Godkännande av budget för 2021:
Budgeten för 2021 godkändes av årsmötet.

16.

Övriga frågor:
Hamnkapten Urban Karlsson informerar om planerade arbeten.
röja upp virke- undrat plåttak
"balkongen", den fasta bryggan innan flytbryggan behöver renoveras. Mars?
innan sjösättning
papptaket på klubbstugan behöver läggas om.
byta ut långbryggan? 2023?
muddra? Dyrt/inget fast pris, miljöfrågor mmm
Även frågan om för många bilar och om klubben har kontroll på nycklarna till
bommen kom upp.

17.

Göran Karlsson menar att styrelsen idag har god kontroll över vilka nycklar som
finns ute bland medlemmar och att styrelsen jobbat med utökning av p-platser
under sommaren och hösten.

Deltagarnai det virtuella årsmötet tycker att det fungerat bra och att man eventuelt
kan ha en kombination mellan fysiskt möte och video i framtiden.

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar:
Ordföranden tackar styrelsen, revisorer, valberedning & medlemmar och önska alla
ett gott nytt år.

18.

Mötets avslutning
Ordförande Göran Karlsson förklarar mötet avslutat.

19.

Vid protokollet 2020.11.26

Göan KarlssohOrdförandeBirgitta Wahlstedt Wulkan

M N.
Marcus NordströmAndreas Holmgren


