
Aspö Båtklubb

Årsmöte 2020

DAGORDNING
Vid Aspö Båtklubbs årsmöte den 31 mars 2020

Närvarande: 31 medlemmar

§ 1 Årsmötets öppnande

Klubbens ordförande, Göran Janrell, hälsade närvarande medlemmar välkomna 

och öppnade årsmötet.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Ordföranden informerade om att varje medlem har en röst och att röstning med 

hjälp av fullmakt inte är tillåten. Beslöts att röstlängden skulle fastställas om 

behov av röstning skulle uppstå.

§ 3 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Formell kallelse till årsmötet hade utfärdats i samband med mail till 

medlemmar.  Kallelse har också varit införd på klubbens hemsida, samt genom 

anslag på traditionella platser på Aspö. Mötet ansågs i behörig ordning utlyst.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till mötesordförande valdes ordförande Göran Janrell och till sekreterare 

Marina Eliasson.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Björn Nalle Schöön 

samt Jean Braconier.

§ 6 Fastställande av dagordning 

Utdelat förslag till dagordning för mötet godkändes och fastställdes.
§ 7 Anmälan av protokoll från föregående årsmöte

Protokollet från klubbens årsmöte 2019 anmäldes och lades med godkännande 

till handlingarna.



§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsberättelsen anmäldes och kommenterades av ordföranden. Lades 

efter godkännande av mötet till handlingarna.

§ 9 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019

Förvaltningsberättelsen föredrogs av kassören. Siffermaterialet kommenterades 

av densamme. Beslöts att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till 

handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Bertil Johannsson . Lades efter 

godkännande till handlingarna.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen 

för 2019-års förvaltning.

§ 12 Behandling av bordlagda frågor, styrelsens förslag samt motioner

Inga bordlagda frågor förelåg för behandling under denna punkt. 

§ 13 Fastställande av medlems- och andra avgifter samt uppbördsrätt för 2020

Ordföranden informerade om tillämpad praxis, vilken innebär att årsmötet 

beslutar om medlemsavgifter. Styrelsen har rätt att besluta om andra avgifter, 

exempelvis för uthyrning av klubbhuset, tvätt, dusch mm. Styrelsens förslag om 

oförändrad medlemsavgift på 200 kr för 2020 bifölls av mötet. 

§ 14 Fastställande av budgetförslag för 2020

Förslaget till budget för 2020 redovisades av kassören. Mötet biföll förslaget. 

§ 15 Val av ordförande för 2020

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag om omval av Göran Janrell.

§ 16 Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för 2020-2021

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag om omval av Marina 

Eliasson, omval av Ingvar Eliasson, omval av Christian Nilsson.

 



§ 17 Val av 2 styrelsesuppleanter för 2020

Bifölls valberedningens förslag till omval av Magnus Isberg samtid Granlund.

§ 18 Val av revisor för 2020-2021

Valberedningens förslag till omval av Jan Axelsson Staver bifölls av mötet. 

Sittande är Bertil Johansson 2019-2020.

§ 19 Val av revisorssuppleant för 2020

Valberedningens förslag till omval av Björn Nalle Schöön bifölls av mötet.

§ 20 Utseende av valberedning (3 personer varav en sammankallande)

Utsågs en valberedning genom omval av Kenneth Karlsson, Rickard Berglund, 

samt Vivi Karlsson som är sammankallande. 

§ 21 Övriga frågor

a)Uthyrning av tvåkronorna

Vad gäller vid utlåning av båtarna? Vem vänder man sig till när man vill låna 

två-kronorna? De som ska låna två-kronorna måste vara segelkunniga. Alltid en 

vuxen med. Flytvästar finns till utlåning av ABK. Man kontaktar Claes Brinck.

b) Avgrusningen av hamnplanen?

Medlem undrar varför man grusat av planen framför bodarna. Ordföranden 

informerar om detta. Det är i första hand frågan om säkerhet vid 

båtuppläggning. Gräsunderlaget var inte stabilt nog. Nu har det även dränerats 

så det ska vara stabilare framöver.

Förslag om att sätt ut blomlådor kom upp. Förslaget i sig är bra men det måste 

vara någon som sköter om dessa.

c) Spången till badplatsen är trasig/hål i bryggan vid Djupvik

Gun S tar upp att spången till badplatsen är trasig. Vem tar på sig att laga 

denna?

Vidare togs upp att det är hål i bryggan vid Djupvik. Detta kan orsaka 

personskador och dyl. Någon bör titta över och få det lagat.

d) Uthyrning av klubbhus sommartid

Frågan om att kunna hyra klubbhuset sommartid togs upp. Ordföranden 

informerar att klubbhuset ska vara tillgängligt för gästbåtsverksamheten.

e)Rampen



Diskussion kring rampen som kommunen byggt. Oenigheter kring gången kring 

den samt hur den utformats. Förslag togs upp att ta bort en del stenar som 

avgränsar ABK:s gräsyta. Styrelsen tar med sig frågan till nästa möte.

§ 22 Mötets avslutning

Ordföranden tackade medlemmarna för god uppslutning och årsmötet 

avslutades.

Vid protokollet                                                                  Ordföranden

Marina Eliasson                                                                Göran Janrell

Justeras                                                                             Justeras

Björn Nalle Schöön                                                          Jean Braconier
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