Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Årsmöte

Mötesdata
Tidpunkt:
Plats:

2007-03-10 kl 10.00
RBKs klubbstuga

Närvarande
Totalt 12 medlemmar, en anhörig och två barn.

1. Mötets öppnande
Ordf Bo Svanfeldt hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande att mötet är behörigen utlyst
Beslutades att mötet var behörigen utlyst.
3. Fastställande av dagordning
Beslutades att föreslagen dagordning skulle följas.
4. Val av ordföranden och sekreterare för mötet
Bo Svanfeldt valdes till ordförande och Henrik Winberg till protokollförare.
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
Alf Persson och Lars-Erik Andersson valdes.
5. Fastställande av röstlängd
Närvarolista initierades.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2006.
Bo Svanfeldt berättade sammanfattningsvis om verksamheten under 2006. Han
betonade Arkholmskommittén föredömliga arbete, reparationer av A-bryggan,
bottenrensningen, dragning av ny vattenledning, dem felplacerade pålarna vid
fiskebryggan, att RBK nu har avtal om nyttjanderätten till fiskebryggan samt att Abryggan förstörts av högvatten och storm.
Ola Lennerbrant gick igenom bokslutet som visade att resultatet blev bättre än
budget men ändå negativt.
Belutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Revisorernas berättelse
I revisorernas frånvaro lästes revisionsberättelsen upp av Siv Grass-Andersson.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2006.
10. Inkomna motioner
Inga motioner har kommit in.
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11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2007.
Kassören Ola Lennebrant presenterade budgetförslaget för 2007.
Beslutades att godkänna budgetförslaget.
12. Beslut om kostnader och finansiering av reparation av A-bryggan
Henrik presenterade styrelsens beslut om att ersätta A-bryggan, istället för att
reparera den, med följande motivering:
”Styrelsen bedömer att det blir ekonomiskt rimligt, att det kommer att kräva färre
arbetsinsatser för underhåll, för att hålla säker och komfortabel förtöjningsstandard
över tid. Styrelsen ser också möjligheten att nyttja ny teknik samt därav vinna nya
erfarenheter.”
Ekonomiskt innebär detta att föreningen finasierar ny brygga dels med lån och dels
med eget kapital.
Medlemmarna biföll styrelsens beslut.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Följande ledamöter och suppleanter valdes:
Ledamot (v.ordf)
Jonas Lundén, 2 år
Ledamot (Kassör)
Angelika Hoffman, 2 år
Ledamot (Adm Hamnfogde)
Siv Grass-Andersson, 2 år
Suppleant
Bengt Nilsson, 1 år
Suppleant
Bo Bodén, 1 år
14. Val av revisorer
Följande revisorer och revisorsuppleanter valdes:
Revisor
Mikael Landeblad, 2 år
Urban Mattsson, 1 år
Revisorsuppleanter
Mikael Osterman, 1 år
15. Val av valberedning
Följande ledamöter valdes:

Achim Berge, 1 år
Ola Strömbäck, 2 år

16. Val av funktionärer
Följande funktionärer valdes:
Tillsyningsman
Vagnbas

Kjell Friberg, 1 år
Alf Person, 2 år

Materialförvaltare

Ove Andersson, 1 år

Arkholmskommittén

Mikael Osterman, 2 år
Peter Sederlin, 2 år
Jonas Blomqvist, 2 år

Miljöansvarige

Marie-Louise Linderoth, 1 år

(Anm. Klubbens totala sammansättning av förtroendevalda för 2007 publiceras på
hemsidan).
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17. Övriga frågor
Avtackning
Ordföranden avtackade kassören Ola Lennerbrant för hans insatser under 14 år i
styrelsen.
Sjösättning
Beslöt att flytta 1:a sjösättningen till den 28:e april
(Frågan väcktes initialt under höstmötet 2006)
Årsmöte
Medlem undrade om det kunde vara en fördel att flytta mötet till annan tidpunkt i
syfte att få fler deltagare. Styrelsen tar frågan.
18. Avslutning
Ordföranden Bo Svanfeldt tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Henrik Winberg

Justeras:
(Justerat pdf protokoll genom att Alf godkänner med e-mail)
Alf Persson
(Justerat pdf protokoll genom att Lars godkänner med e-mail)
Lars-Erik Andersson

