Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Årsmöte 2009
MÖTESDATA
Tidpunkt:
Plats:

2009-03-29 kl 13.00-15.00
Klubbstugan

Närvarande : 25 medlemmar varav 6 st från styrelsen
Närvarande styrelsemedlemmar:
Bengt Nilsson sekr
Alf Persson suppl
Bo Svanfeldt ordf
Angelika Hoffman kassör
Hans Hoffman stf kassör
Siv Grass-Andersson hamnfogde

MÖTESANTECKNINGAR
1. Mötets öppnande
Ordf Bo Svanfeldt 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

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Bo Svanfeldt valdes till ordförande och Bengt Nilsson till sekreterare

5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Peter Sederlin och Danny Palm valdes

6. Fastställande av röstlängd för mötet
Närvarolista initierades

7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsoch förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2008
Bo Svanfeldt berättade sammanfattningsvis om verksamheten under 2008.
Han betonade den nya B-bryggan, RBK:s dåliga engagemang på
Arkholmen, en del stölder. Hamnfogden meddelade att vi har fått 30 nya
medlemmar, 12 har lämnat klubben. Vi har 122 bryggplatser, 17 lediga
varav 7 är reserverade.
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Stf kassör Hans Hoffman visade upp ett resultat på -246.000 pga av de
båda nya bryggorna. Vi kommer att ta ett lån på 250.000 kr för att hantera
det tillfälliga underskottet i kassan.
Beslutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse

8. Godkännande av revisorernas berättelse
Revisor Urban Mattsson läste upp revisionsberättelsen.
Beslutades att godkänna revisionsberättelsen

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008

10. Inkomna motioner
Inga motioner hade kommit in

11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för
verksamhetsåret 2009
Budgetförslaget presenterades av Stf kassör Hans Hoffman och berättade
också att klubben kommer att ta ett lån på 250.000 kr för att hantera det
tillfälliga underskottet i kassan.
Bo Svanfeldt berättade om planerade arbeten; Grus till planen, återställa
staket och grind, färdigställa de nya bryggorna med el och vatten där
materialet kostar ca 40-50.000kr.
Bo S påminde också om den beslutade avgiftshöjningen som kommer att
träda i kraft 2010.
Åke Svanfeldt föreslog att öka på lånet med 50.000 kr för att kunna
färdigställa bryggorna.
Mötet beslutade att bryggorna ska få el och vatten under 2009 genom att
behålla lånet men dessutom försöka få ett lånelöfte om ytterligare 50.000
som då kan lånas vid behov.
Peter Sederlin efterfrågade en mer komplett budget samt att utfallet ska
jämföras med budgeten vid nästa årsmöte.
Beslutade att godkänna budgetförslaget

12. Val av styrelse
Följande ledamöter och suppleanter valdes:
Ledamot (Kassör)
Hans Hoffman, 2 år
Ledamot (Hamnfogde)
Mikael Osterman, 2 år
Suppleant
Björn Duzäll, 1 år
Suppleant
Alf Persson, 1 år

13. Val av revisorer
Följande revisor och revisorsuppleant valdes:
Revisor
Mikael Landeblad, 2 år
Revisorsuppleant
Peter Sederlin, 1 år
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14. Val av valberedning
Följande ledamöter valdes:

Danny Palm, 1 år
Kea Sandell, 2 år

15. Övriga val
Följande funktionärer valdes:
Bryggvärd A+B
Sverker Eriksson
Materialförvaltare
Åke Svanfeldt
Arkholmskommittén
Christer Lindström, 2 år
Graham Wyatt, 1 år
Vagnbas
Staffan Hansson
Vice vagnbas
Lars Johansson
Stroppare
Björn Jacobsson

16. RBK fyller 50 år
Festkommittén presenterade sig själva och sitt förslag på festupplägg till
50-årskalaset den 6:e juni i år.
Festen kommer att starta vid 13-tiden med diverse aktiviteter för barn och
vuxna, senare middag med dansmöjlighet och ev. övernattning i båtarna.
Pris: 200 kr/vuxen.
Saker som behöver fixas:
Partytält
Dansbana, veranda byggs av virket från den rivna bryggan
Liveband
Tips och förslag mailas till fest@rangsta.se

17. Övriga frågor
Följande frågor och förslag kommer att behandlas av styrelsen:
- Förslag: Beställ brevlåda för post till klubben
- Kan muddermassorna flyttas för att få bättre plats?
- Bättre planering av arbetsdagarna efterfrågades
- Medlemsmatrikel efterfrågades. Fungerar SMBF databas för
medlemmar?
- Åke påminde om att medlemmarna ska titta över sina vagnar,
dragstänger, pallningar, hjul inför sjösättningen.
- Vad finns det för krav och regler kring spolplattor?
- Vad gäller för Arkholmens latrintömningar?
- Siv påminde medlemmar om att adressändra och mailändra så att
uppgifterna stämmer.
- Utskriven medlemsmatrikel i klubbstugan efterfrågades.
- Upprätta två klicklänkar på hemsidan ”FEST” och ”mailadress”
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18. Avslutning
Ordförande Bo Svanfeldt tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat

Vid protokollet:
Bengt Nilsson

Justeras:
Peter Sederlin

Justeras:
Danny Palm

