Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Årsmöte 2012
MÖTESDATA
Tidpunkt:
Plats:

2012-03-17 kl 13.00-15.20
Klubbstugan

Närvarande : 20 medlemmar varav 6 från styrelsen
Närvarande styrelsemedlemmar:
Henrik Winberg ordf
Jonas Lundén v ordf
Bengt Nilsson sekr
Alf Persson hamnkapten
David Carlsson hamnfogde
Marie-Louise Linderoth suppleant

MÖTESANTECKNINGAR
1. Mötets öppnande

Ordf Henrik Winberg hälsade samtliga medlemmar 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 under övrigt:
- Hjärtstartare. Ska RBK ha en sådan?
- Ändring av kalender 2012

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Henrik Winberg valdes till ordförande och Bengt Nilsson till sekreterare

5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Björn Carlström och Marie-Louise Linderoth valdes

6. Fastställande av röstlängd för mötet

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

7. Stadgar-beslut nummer 2

På höstmötet beslutades att införa en ändring beträffande vilka som ska ha rösträtt
i klubben. Stadgarna har därför ändrats från ”samtliga medlemmar” till
”medlemmar med båtplats”.
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Efter diskussion beslutade mötet att godkänna stadgarna som de är. En
undersökning ska dock startas för att ta reda på om skrivelsen är OK ur laglig
synvinkel. Om inte, har styrelsen rätt att ändra tillbaka till ”samtliga medlemmar”.

8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och
förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

a) Henrik Winberg läste upp delar ur verksamhetsberättelsen för 2011, som även
visades med projektor och som finns att läsa på hemsidan.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
b) Henrik Winberg redovisade resultatrapport och balansrapport för 2011, som
även visades med projektor och som finns att läsa på hemsidan.
Resultatrapporten och balansrapporten godkändes.

9. Godkännande av revisorernas berättelse

Revisor Urban Grimlund påpekade att han ej fått tag på Mikael Landeblad (revisor
nr 2) och läste därefter upp revisionsberättelsen.
Beslutades att godkänna revisionsberättelsen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011

11. Frågor rörande kommande verksamhetsår

a) Henrik Winberg redovisade verksamhetsplan för 2012 + 5 år, som även visades
med projektor och som finns att läsa på hemsidan.
Verksamhetsplanen godkändes
b) Henrik Winberg redovisade budgeten för 2012, som även visades med projektor
och som finns att läsa på hemsidan.
Budgeten godkändes
c) Henrik Winberg redovisade avgifterna för 2012, som även visades med projektor
och som finns att läsa på hemsidan. Avgifterna är oförändrade men endast 1
faktura/år kommer att skickas ut fortsättningsvis.
Avgifterna godkändes

12. Val av styrelse

Jonas Lundén redovisade, i valberedningens frånvaro, 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
Ledamot (Hamnfogde)
Mikael Osterman, 1 år fyllnadsval
Firmatecknare för RBK under 2012 är, var för sig, kassör Ove Blomqvist samt
ordförande Henrik Winberg.
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b) Suppleant
Suppleant

Marie-Louise Linderoth , 1 år
Krister Larsson, 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
Vagnbas
Beslutades att ta bort funktionen
Vice vagnbas
Beslutades att ta bort funktionen
Stroppare
Beslutades att ta bort funktionen
Stroppare
Beslutades att ta bort funktionen
Arkholmskommittén
Graham Wyatt, 2 år
Björn Carlström, 2 år
Åke Svanfeldt påpekade vikten av en bra stroppare vid kranlyft och reserverade sig
därför mot beslutet att ta bort denna funktion.

14. Val av revisorer

Följande revisor och revisorsuppleant valdes:
Revisor
Urban Grimlund, 2 år
Revisorsuppleant
Hans Hoffman, 1 år

15. Val av valberedning
Följande ledamöter valdes:
Valberedning
Valberedning

Johan Andersson, 1 år
Ove Valeskog, 1 år

16. Miljö och egenkontroll (anmälda avvikelser från medlemmar)

Miljöansvarig Marie-Louise Linderoth meddelade att inga medlemmar har anmält
problem med hantering av miljöfarligt avfall.

17. Inkomna motioner

Motion som inkommit för sent och därmed inte behandlats: Hans Hoffman vill ha
beslut för testflyttning av kranen. Aktiviteten är sedan tidigare inplanerad som en
aktivitet.

18. Övrig information om verksamheten

Hjärtstartare: Beslutades att köpa in en hjärtstartare till klubben.
Kalender: Upptagningen den 13/10-12 måste flyttas då Åke är bortrest. Nytt
beslutat datum blir 6/10-12
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Arkholmen: Björn Carlström berättade att södra sidans bryggor har blåst sönder i
vinter och mer pengar kan komma att behövas för reparation. En åtgärdsplan och
beskrivning behövs för beslut av styrelsen.
Kranen: Åke Svanfeldt (kranförare) förklarade att kranen ska målas och besiktas i
april-maj. Ett flyttningstest ska också utföras.

19. Avslutning

Den avgående styrelsemedlemmen David Karlsson avtackades med blommor.
Därefter tackade Henrik för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Bengt Nilsson

Mötesordförande:

Henrik Winberg

Justeras:

Björn Carlström

Justeras:

Marie-Louise Linderoth

