Protokoll

Årsmöte i Hinsholmens Båtklubb 2019-03-26 kl 19.00
Plats: Klubbhuset Fregatten på Hinsholmens bryggväg 30
1. Mötet öppnas

Styrelsens ordförande, Rustan Zachrison, hälsade de utöver styrelsen närvarande 26
medlemmarna välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av kallelse och mötets behöriga utlysande

Kallelsen godkändes.
Den har annonserats på föreningens hemsida, facebok och meddelats i Roderbladet enligt
kutym.
3. Val av ordförande

Sittande Rustan Zachrison valdes till ordförande för mötet.
4. Fastställande av dagordning

Den utdelade dagordningen godkändes.
5. Val av sekreterare för mötet

Claus Schmidt valdes till mötets sekreterare.
6. Val av två protokolljusterare samt rösträknare

Ove Germundsson och Lars Lundell utsågs att justera dagens protokoll, tillika vara
rösträknare.
7. Föregående årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet [2018-03-20] godkändes och lades till handlingarna av mötet.
8. Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelse utdelades till deltagare och gigs igenom. Utöver detta
informerade Bengt Runge om problem med utebliven tidning Roderbladet. Det kommer
alltid att finnas några missar vid utdelning av tidningen.
Vi får adresser från Grefab på medlemmar men inte på övriga.
Nummer ett varje vår gå till alla i hamnen, övriga endast till medlemmar. Om någon saknar
tidningen kan finnas att hämta i en särskild brevlåda vid klubbhuset
9. Ekonomiskt redogörelse gällande 2018

Rustan Zachrison informerade om resultat- och balansräkning 2018 som delades ut till
deltagarna. Resultatet för 2018 blev en förlust på ca 46000 kr. Detta beror till stor del på
investeringar i klubbhuset, rep av toapump, ny värmepump, ny kyldisk samt ökad porto.
Kostnad för bevakning av hamnen samt kostnader för redovisning genom Valeskärs

revisionsbyrå. Det kan också konstateras att frivilligt vaktbidrag minskar när flera går vakt.
Mötet fastställde resultat & balansräkningen och beslöt att överföra resultatet i ny räkning.
10. Revisionsberättelse 2018

Vår revisor Bengt Carlberg, föredrog revisionsberättelsen. Mötet beslöt att fastställa
balans- och resultaträkningen för 2018 enligt revisorns förslag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2018

Mötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 i
enlighet med revisorns rekommendation.
12. Val av styrelse

På valberedningens förslag valdes följande medlemmar till styrelse och revisor:
Rustan Zackrisson, ordförande på ett år [Omval].
Lars-Olof Larsson, vice ordförande [Omval på två år].
Boo Hever, ledamot [Omval på två år].
Johan Busck, ledamot [Ett år kvar].
Claus Schmidt, ledamot [Ett år kvar].
Ove Germundsson, ledamot [Omval ett år].
Erik Ivraeus, suppleant [Omval ett år].
Bengt Runge, ledamot [Omval ett år].
Bengt Carlberg, revisor [Omval ett år].
Valberedning Henrik Rudbäck och Rune Larsson omvaldes.
13. Beslut gällande att Boo Hever och ordförande samt Valöskärs redovisningsbyrå
var för sig tecknar föreningen.

Förslaget godkändes enstämmig av mötet.
14. Beslut om arvoden

Arvode till styrelsemedlemmar med 999 sek/år godkändes
15. Medlemsavgift för 2020

Beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad 175 sek
16. Motioner

Anna Rosander frågade om föreningen kan skaffa flera specialverktyg för utlåning. Idag
har vi fuktmätare och symaskin, vi har tyvärr inga resurser att skaffa specialverktyg för
vissa båttyper.
17 Vaktsituationen

Av 210 vaktnättar har vakter funnits på plats i 148 nätter. Ca 50 av dessa var en ensam

vakt. Antalet är bättre men det är inte bra att behöver vakta ensam. Det är också viktigt att
vakter har på sig våra gula västar med reflexer så att man syns i mörkret.
.

18 Information från Grefab

Grefab forsätter att byta belysning till ledlampor, skall asfaltera vägen, tvätta bryggor och
planerar för en ny vågbrytare 2020.
19 Övriga frågor
Caféet öppnar 13/4, vatten och ström på bryggor från 15/4, nytt elsystem på uppställning där
strömmen måste startas om efter 2 timmar(timer) för att förhindra användning när ingen är där.
Skall vi skaffa ny vimpel ? Byte av skyld till ny logo och namn vid infart till hamnen :vi avvaktar
eftersom byte är ganska kostsam och vi behöver reparera skärmtaket vid klubbhuset vilket kostar
en slant.
20 Mötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Dagordning
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