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PROTOKOLL FÖRT VID DRAGÖSVIKENS BRYGG O BÅTKLUBBS 

ÅRSMÖTE DEN 21 JUNI 2015 KL. 10.00. VID GRILLPLATSEN. 

NÄRVARANDE; Anders Toren, Jan-Ove Holmström, Janne Linnersand, Hasse 

Jonsson, Klas Gesteby, Jörgen Lundkvist, Olle Hamberg, Janne Hamberg, Rolf 

Persson, Mats Dahlberg, Gunnar Lundgren, Hans Sundin, Sture Holmgren. 

§ 1 ÖPPNANDE 

Ordförande Anders Toren hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 

Anders Toren väljs att föra ordet samt Jan-Ove Holmström att skriva 

protokollet. 

 

§ 3 PROTOKOLLSJUSTERARE 

Hasse Jonsson och Klas Gesteby väljs att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

§ 4 ÅRSMÖTETS ANNONSERING 

Annonser har inom föreskriven tid satts upp på vår anslagstavla i viken samt på 

stora tavlan vid Sommarbutiken. Vidare har annonserats i samfällighetens 

gästbok. Mötet finner årsstämman behörigt utlyst. 

 

§ 5 DAGORDNINGEN 

Föreslagen dagordning kompletteras under punkten övriga ärenden med 

numrering av båtplatser, extra städdag samt en stadgefråga om 

verksamhetsårets omfattning. Efter dessa tillägg godkänns dagordningen. 

 

§ 6 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING 

Föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING. 

Janne Linnersand redovisar föreningens ekonomi och ordet lämnas fritt för 

frågor. Årsmötet fastställer redovisad resultat-och balansräkning. 

 

§ 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Jörgen Lundkvist har tagit del av bokföringen och rekommenderar ansvarsfrihet 

för styrelsen under det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 9 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
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§ 10 INKOMST OCH UTGIFTSSTAT SAMT AVGIFTER. 

Kassören Janne Linnersand presenterar kommande års budget som årsmötet 

godkänner och föranleder ingen höjning av medlemsavgiften som är 300 kr. 

 

§ 11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER  

Janne Linnersand väljs till kassör för en tid av 2 år.  

Jan-Ove Holmström väljs till sekreterare för en tid av 2 år. 

Övriga ledamöter och suppleanter har 1 år kvar av mandatperioden. 

 

§ 12 VAL AV REVISORER 

Jörgen Lundkvist och Sture Holmgren väljs för en tid av 1 år. 

 

§ 13 VAL AV HAMNFOGDAR 

Hasse Westelius och Anders Toren väljs för en tid av 1 år. 

 

§ 14 VAL AV LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN 

Gunnar Lundgren sammankallande och Janne Hamberg väljs för en tid av 1 år. 

 

§ 15 PROPOSITIONER – MOTIONER 

Har inte inkommit några sådana. 

 

§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN 

Sekreteraren uppdaterar listan över båtplatser, som kommer att anslås på vår 

tavla i viken. Varje båtplats markeras med numrerad plåt. 

Enligt önskemål anordnas en extra städdag lördag den 11 juli kl. 10.00. 

Årsmötet beslutar enhälligt att innevarande verksamhetsår förlängs till 13 

månader, från, 1/6-15 till 30/6-15, därefter omfattar verksamhetsår tiden från 

den 1 juli till 30 juni året därpå. Beslutet skrivs in i stadgarna. 

Frågan om försäkring för styrelse och medlemmar i vår förening togs upp. 

Kassören meddelar att försäkring kommer att tecknas så snart vi fått en ny 

uppdaterad offert som styrelsen kan ta ställning till och ev. acceptera. 

 

§ 17 AVSLUTNING 

Ordförande tackar mötesdeltagarna och avslutar årsmötet. 

 

Vid protokollet:………………………………………………………../ Jan-Ove Holmström/ 

Ordförande:………………………………………………………………/Anders Toren/ 

Justeras:…………………………………………………………………../Hasse Jonsson/ 

”              ……………………………………………………………………/Klas Gesteby/ 
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