Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Årsmöte 2014
MÖTESDATA
Tidpunkt:
Plats:

2014-03-23 kl 13.00-14:30
Klubbstugan

Närvarande : 27 medlemmar varav 5 från styrelsen
Närvarande styrelsemedlemmar:
Henrik Winberg ordf
Bengt Nilsson sekr
Alf Persson hamnkapten
Krister Larsson Kassör
Marie-Louise Linderoth suppleant

MÖTESANTECKNINGAR
1. Mötets öppnande

Ordf Henrik Winberg hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande att mötet är behörigen utlyst
Beslutades att mötet var behörigen utlyst.

3. Fastställande av dagordningen

Beslutades att föreslagen dagordning skulle följas med följande tillägg:
11h) Sjösättning/upptagning med lastbilskran på lördagar

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Henrik Winberg valdes till ordförande och Bengt Nilsson till sekreterare

5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Göran Melander och Peter Wahlström valdes.

6. Fastställande av röstlängd för mötet

Närvarolista för signering skickades runt bland de röstberättigade medlemmarna
och biläggs protokollet.

7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och
förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

7a) Henrik Winberg läste upp delar ur verksamhetsberättelsen för 2013, som även
visades med projektor och som finns att läsa på hemsidan.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
7b) Krister Larsson redovisade resultatrapport och balansrapport för 2013, som
även visades med projektor och som finns att läsa på hemsidan. Ekonomin ser bra
ut, brygglånet kommer troligen att amorteras av snabbare än planerat.
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Resultatrapporten och balansrapporten godkändes.
Beslutades också att 2013 års resultat överförs till 2014 års budget.

8. Godkännande av revisorernas berättelse

Revisor Hans Hoffman läste upp revisionsberättelsen.
Beslutades att godkänna revisionsberättelsen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013

10. Miljö - egenkontroll

Marie-Louise påminde om medlemmarnas ansvar för egenkontroll av hantering av
sitt miljöfarliga avfall. Oljeuppsugande dukar och vermeculit (oljeabsorbent) är
inköpt och kan användas vid behov.
Vattenprov är taget. Vattnet är tjänligt med anmärkning dvs helt OK.
Noll stycken tillbud anmälda.
Inga tillbud upptäckta av miljöansvarig.
Redogörelsen godkändes.

11. Frågor rörande verksamhetsåret 2014

a) Henrik Winberg redovisade verksamhetsplan både för 2014 och på 5 års sikt.
Materialet visades med projektor och finns att läsa på hemsidan.
Verksamhetsplanen godkändes
b) Krister Larsson redovisade budgeten för 2014, som även visades med projektor
och som finns att läsa på hemsidan.
Budgeten godkändes
c) Henrik Winberg redovisade avgifterna för 2014, som även visades med projektor
och som finns att läsa på hemsidan. Avgifterna är oförändrade men nyckelavgiften
är nu inbakad i inträdesavgiften och i rampavgiften.
Ett förslag att klubbvimpel borde ingå i inträdesavgiften lades fram. Beslutades att
höja inträdesavgiften med 100 kr och inkludera en klubbvimpel.
Avgifterna 2014 godkändes med detta tillägg.
d) Proposition 1: Henrik och Krister presenterade riktlinjer för hantering av avgifter
och återbetalningar för nytillkomna eller avgående medlemmar, relaterat till när på
året de tillträder eller avgår.
Dokumentet finns på hemsidan.
Riktlinjerna godkändes
e) Proposition 2: Henrik och Alf redogjorde för hur styrelsen föreslår att båtarna ska
märkas för att förenkla identifiering, både på land och i sjön.
Dokumentet finns på hemsidan.
Propositionen godkändes.
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f) Henrik visade styrelsens förslag på vaktschema varpå diskussion följde.
Att införa vaktgång är ett stort beslut där många blir inblandade och det finns olika
åsikter om detta i klubben. Styrelsens förslag är att se vad den nya belysningen har
för effekt och ta ett nytt beslut, gällande RBK:s stöldsäkerhet, om ett år.
Förslaget godkändes.
g)Kalender 2014 visades och godkändes.
Arkholmskommittén ska enas om datum för en arbetsdag på Arkholmen vilket kan
medföra en ändring.
Åke påminde om att, de medlemmar som ska använda vår fasta kran, se till att
pallning och utrustning är i ordning innan sjösättning.
h) Bengt redovisade resultat från enkät där vi ville se om vi i framtiden ska
använda fredagar (som idag) eller lördagar vid upptagninng/sjösättning med
lastbilskran.
Resultatet visade ingen stor majoritet åt något håll så styrelsens förslag är att vi
fortsätter med fredagar.
Förslaget godkändes.

12. Val av styrelse

Valberedare Ove Valeskog redovisade valberedningens förslag till kandidater på de
lediga posterna.
Följande ledamöter och suppleanter valdes:
a) Ordförande
Henrik Winberg, 2 år
Ledamot (Sekreterare)
Bengt Nilsson, 2 år
Ledamot (Hamnkapten) Alf Persson, 2 år
b) Till firmatecknare för RBK under 2014 valdes, var för sig, kassör Krister Larsson
samt ordförande Henrik Winberg.
c) Suppleant
Suppleant

Marie-Louise Linderoth , 1 år
Daniel Jerneborg, 1 år

13. Val av övriga funktioner

Följande funktionärer valdes:
Bryggvärd C + D
Kjell Persson, 2 år
Kranförare
Åke Svanfeldt, 1 år
Tillsyningsman
Conny Silfverblad
Materialförvaltare
Conny Silfverblad
Miljöansvarig
Marie-Louise Linderoth, 1 år
Arkholmskommittén
Graham Wyatt, 2 år
Björn Carlström, 2 år

14. Val av revisorer

Följande revisor valdes:
Revisor

Urban Grimlund, 2 år

