Geddeholms båtklubb

Protokoll fört vid årsmöte för år 2012 i Geddeholms Båtklubb Västerås.
Datum: 2012-03-11
Plats: Gäddeholms Cafe´.
Närvarande: 20 medlemmar.
1. Upprop och presentation av föreslagen dagordning.
2. Har mötet utlysts på rätt sätt och i god tid före mötet? Ja enligt stämman.
3. Fastställande av dagordning för stämman. Fastställdes enligt förslag.
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman. Jan Wennström valdes till ordförande och
Christer Morberg till sekreterare för stämman.
5. Val av 2 justeringsmän att justera årsmötesprotokollet: Mathias Svensson och Sabinah
Mangion valdes.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning presenterades.( Bifogas
protokollet Bilaga 1 och 2.)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
(Resultatrapport bifogas protokollet Bilaga 3).
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser? Revisorerna föreslog
styrelsen ansvarsfrihet, vilket också godkändes av stämman.
9. Fastställande av årsavgifter, oförändrad.
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan, eftersom båthamnen och verksamheten totalt
är under förändring pga. av den nya båthamnen, så har ingen speciell verksamhetsplan eller
budget tagits fram för verksamhetsåret. Vi avvaktar till år 2013.
11. Val av ledamöter till styrelsen:
Kassör på 2 år, föreslogs och valdes Sverker Bihagen.
2 styrelseledamöter på 2 år, föreslogs och valdes Thomas Svensson och Jan Wennström.
Revisorer på 2 år, föreslogs och valdes Thomas Törander och Valdo Rasin.
Valberedning på 1 år, föreslogs och valdes Jan Svensson och Nils Berg varav den senare är
sammankallande.
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12. Motioner och ärenden
Motion 1: Motion från Hans Skoog om att få flytta stegen vid badbryggan ( intill gamla
stenpiren) så det går att lägga till med båt där. Styrelsen informerade om att den angivna
bryggan var iordningställd från början till badbrygga och att stegen hade gemensamt inköpts
och monterats av de boende. Motionen avslogs då båtklubben saknar mandat eller befogenhet
att besluta i frågan.
Avvakta till 2013 då ny badplats och båthamn skall finnas iordningställd.
Motion 2: Christer Morberg informerade om genomförda möten och kommande, med
representanter från Västerås stad ang. den planerade båthamnen.
Synpunkter framkom om att bjuda in politikerna till möte och syn på plats innan kommande
beslutsmöte i fastighetsnämnden.
Dessutom bör GBK föra fram sina frågor som krav och ej endast önskemål, Bo Sundin och
Christer Morberg har klubbens fortsatta förtroende att vara GBK:s förhandlare med Västerås
stad.
13. Övriga frågor: Vårens städ och reparationsdag, Lördag 24 mars kl. 10.00.
Sjösättning med Mobilkran, Lördag 28 april kl. 08.00 ( Valdo Rasin kollar med Andreas M)
Anslås på hemsidan.
14. Mötet avslutades.
Diskussionerna fortsatte över gemensamt kaffe och smörgås.
Önskemål framkom om ett framtida samarbete med det nybildade Geddeholms byalag.
Vid pennan.

Christer Morberg

Justeras:

Sabinah Mangion
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