Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Årsmöte 2010
MÖTESDATA
Tidpunkt:
Plats:

2010-03-28 kl 13.00-16.00
Klubbstugan

Närvarande : 35 medlemmar varav 5 st från styrelsen
Närvarande styrelsemedlemmar:
Bengt Nilsson sekr
Alf Persson suppl
Bo Svanfeldt ordf
Hans Hoffman stf kassör
Mikael Osterman 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 Christer Lindström valdes

6. Fastställande av röstlängd för mötet
Närvarolista initierades

7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsoch förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009
Bo Svanfeldt läste upp verksamhetsberättelsen för 2009 som bifogades i
kallelsen. Han redogjorde även för detaljerna kring lånet bl.a. att
resterande lån finns med som minuspost i årets budget men att vi avser
att fortsätta amorteringstakten på 25.000:- per kvartal.
Kassör Hans Hoffman redovisade balansrapport och resultatrapport som
också fanns utprintade för medlemmarna
Beslutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse
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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 2009

10. Inkomna motioner

Motion: Utse en arbetsgrupp som arbetar med RBK:s långsiktiga mål när
det gäller hamn, kran, servicenivå, avgiftsmodell mm.
Christer Lindström beskrev innehållet i motionen där arbetsgruppen till att
börja med ska bestå av Christer L och Bo S. Thomas Z frågade om det finns
några kostnader inblandade i arbetet. Svar: Ideellt arbete
Beslutades att styrelsen ska utforma direktiv till arbetsgruppen där
Christer Hägg kan stå till förfogande som bollplank.
Thomas Z sa att han skickat in en motion som nu inte fanns med, i korthet
gick den ut på att det finns en önskan om att medlemmarna får delta i
prioriteringen inför verksamhetsåret. Thomas är nöjd med att
verksamhetsplanen redovisas och kommenteras på punkt 11, och att
resten tas upp under övriga frågor.

11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för
verksamhetsåret 2010
Bo Svanfeldt berättade om planerade arbeten; dragprov av mastkran,
geologisk bottenundersökning utanför D-bryggan.
2010 planeras som ett spar-år dvs inga stora planerade kostnader.
Budgetförslaget presenterades av kassör Hans Hoffman och fanns
utskrivet för medlemmarna att läsa.
Siv frågade om el +vatten på A-bryggan. Svar: Endast el på bryggan men
vatten kan tas från boden där slangen skall vara tillräckligt lång för att nå
ut på A-bryggan
Åke Svanfeldt varnade för en större kranreparation i år. Justering av
budget.
Owe Andersson ansåg att budgeten skulle utökas för vagnarna i
år.
En diskussion om skapande av fond, med öronmärkta pengar för hamnen,
startades med röster både för och emot. Inget beslut togs i frågan.
BoS redovisade styrelsens förslag till förmåner och arvoden för
styrelsemedlemmar och funktionärer. Beslutades att revisorer och
valberedning ska få fri arbetsplikt. Komplett lista finns i styrelsen.
Beslutade att godkänna budgetförslaget

Rangsta Båtklubb, RBK
12. Val av styrelse

Peter Sederlin redovisade valberedningens förslag till kandidater på de
lediga posterna.
Följande ledamöter och suppleanter valdes:
Ordförande
Henrik Winberg, 2 år
Ledamot (Sekreterare)
Bengt Nilsson, 2 år
Ledamot (Hamnkapten)
Alf Persson, 2 år
Suppleant
Bo Bodén, 1 år
Suppleant
Marie-Louise Linderoth, 1 år

13. Val av revisorer

Följande revisor och revisorsuppleant valdes:
Revisor
Urban Mattsson, 2 år
Revisorsuppleant
Hans Brännström, 1 år

14. Val av valberedning
Följande ledamöter valdes:

Helena Grendin, 2 år
Peter Sederlin, 1 år

15. Övriga val

Följande funktionärer valdes:
Bryggvärd C+D
Kjell Persson, 2 år
Materialförvaltare
Åke Svanfeldt, 1 år
Tillsyningsman
Thomas Zettergården, 1 år
Miljöansvarig
Marie-louise Linderoth, 1 år
Vagnbas
Niklas Hammar, 2 år
Stroppare
Björn Jacobsson, 1 år
Stroppare
Peter Sederlin, 1 år
Kranansvarig
Åke Svanfeldt, 2 år
Arkholmskommittén
Graham Wyatt, 2 år
Bo Svanfeldt, 1 år
Marc Schwer, 2år

16. Övriga frågor
Åke Svanfeldt utnämndes till hedersmedlem för långt medlemskap, stort
engagemang och brett kunnande. Han fick ta emot blommor och applåder.
Följande frågor och förslag kommer att behandlas av styrelsen:
- Himmerfjärdens naturvårdsförening redovisade sina aktiviteter. Ska
RBK bli medlemmar? Beslut tas på höstmötet
- Bättre planering av arbetsdagarna efterfrågades. Gärna en lista med
arbetsuppgifter på hemsidan några dagar innan
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-

Åke påminde om att medlemmarna ska titta över sina vagnar,
dragstänger, pallningar, hjul inför sjösättningen.
Försäkring av kran diskuterades. Vad gäller? Information kommer på
hemsidan.
Rampen. Ska vi ramp och var ska den ligga?
Hastighetsbegränsning i hamnen. Skylt med max hastighet 3 knop ska
sättas upp
Vattenscootrar stör och kör för fort i närheten av hamnen. Håll koll och
säg till om de buskör för nära bryggor, bad och båtar.
Brevlåda på Arkholmen för meddelanden bör sättas upp.
Vi behöver en kranförare som reserv
Ang. rampen så enades mötet om att det är en fråga för visionsgruppen
Utredning av extern kranbil för sjösättning/upptagning fortgår

Vår nya ordförande Henrik Winberg presenterade sig och berättade kort
om hans planer i sin nya roll.

17. Avslutning

Ordförande Bo Svanfeldt tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat. Styrelsen tackade Bosse för den gångna tiden med blommor.

Vid protokollet:
Bengt Nilsson

Justeras:
Peter Sederlin

Justeras:
Christer Lindström

