Aspö Båtklubb
Årsmöte 2021

Protokoll
Vid Aspö Båtklubbs årsmöte den 22 juli 2021
Närvarande: 20 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 Bertil Johansson samt
Håkan Pettersson.

§6

Fastställande av dagordning

§7

Utdelat förslag till dagordning för mötet godkändes och fastställdes.
Anmälan av protokoll från föregående årsmöte
Protokollet från klubbens årsmöte 2020 anmäldes och lades med godkännande
till handlingarna.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelsen anmäldes och kommenterades av ordföranden. Lades
efter godkännande av mötet till handlingarna.

§9

Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020
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 2020-års förvaltning.

§ 12

Behandling av bordlagda frågor, styrelsens förslag samt motioner
Inga bordlagda frågor eller motioner förelåg för behandling under denna punkt.
Årsmötet biföll styrelsens förslag till stadgeändring som lyder:
§1 ABK är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, med anknytning
till Aspö i Karlskrona kommun, genom permanent-eller sommarboende samt
§9.3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott/VU(verkställande utskott) som
består av ordförande, vice ordförande, i förening med kassör eller sekreterare.
För att stadgeändringen skall kunna genomföras krävs 2/3 majoritet vid två på
varandra följande årsmöten. Kallelse till extra årsmöte har gått ut i samma
ärende och genomförs den 5 augusti 2021 kl 17:00 i klubbhuset.
I övrigt:
Styrelsens förslag om innehav av maximalt antal båtplatser per
huvudmedlem/familj begränsas till en plats fr.o.m. 22 juli 2021 bifölls.

§ 13

Fastställande av medlems- och andra avgifter samt uppbördsrätt för 2021
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 2021 bifölls av mötet.
§ 14

Fastställande av budgetförslag för 2021
Förslaget till budget för 2021 redovisades av kassören. Mötet biföll förslaget.

§ 15

Val av ordförande för 2021
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag om omval av Göran Janrell.

§ 16

Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för 2021-2022
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag om omval av Claes Brinck,
Claes Skoglund, Benny Eriksson.

§ 17

Val av 2 styrelsesuppleanter för 2021
Valberedningens förslag till omval av Magnus Isberg samt Tim Granlund bifölls
av mötet.

§ 18

Val av revisor för 2021-2022
Valberedningens förslag till omval Bertil Johansson bifölls av mötet. Sittande är
Jan Axelsson Staver 2020-2021.

§ 19

Val av revisorssuppleant för 2021
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)Stöd vid trappan till brygga vid rampen.
Frågan om att montera ett stöd till trappan vid rampen togs upp av medlem.
Styrelsen tar till sig frågan och löser det på bästa sätt.
b) Båtar som ankrar hela dagar utanför piren
Frågan om båtar som ankrar togs upp av medlem. Detta kan man dock inte göra
så mycket åt då det är allmänt vatten utanför. Det man kan hoppas är att detta
sker med sunt förnuft.
c) Grön-röd skyltning för bättre service

Frågan om grön-röd skyltning togs upp av medlem och styrelsen meddelar att
detta förfarande skall utvecklas och nya skyltar ska beställas.
§ 22 Mötets avslutning
Ordföranden tackade medlemmarna för god uppslutning och årsmötet
avslutades.
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