Geddeholms båtklubb
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för 2013 med Geddeholms båtklubb.
Datum: 2013-03-10
Plats: Gäddeholms Cafe´
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Upprop och fastställande av röstlängd för mötet, närvarande 20 betalande medlemmar.
Frågan om mötet utlysts på rätt sätt, ja enligt stämman.
Fastställande av dagordning , ja enligt stämman. Bifogas protokollet som bilaga: 1.
Val av ordförande och sekreterare för mötet, Bo Sundin valdes till ordförande och Christer
Morberg till sekreterare.
Val av 2 av personer att justera dagens årsmötesprotokoll, Nils Berg och Hans Skoog
valdes.
Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades muntligt av ordföranden, denna kommer att
läggas ut på hemsidan av ordföranden inom kort. Bifogas protokollet som bilaga: 2 .
Balansräkningen presenterades av kassören, denna bifogas protokollet som bilaga:3 .
Revisionsberättelsen presenterades av revisorerna Thomas Törander och Valdo
Rasin, bifogas protokollet som bilaga: 4.
Frågan om ansvarsfrihet, enligt revisorernas muntliga och skriftliga rapport har
verksamheten skötts på föredömligt sätt och därmed föreslås att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, stämman beslutade att bevilja detta.
Fastställande av årsavgift och övriga avgifter, avgiften föreslås vara oförändrad till extra
medlemsmöte under hösten 2013 då frågan tas upp till ny bedömning.
Frågan om budget för 2013 kom upp och stämman enades om att kassören tar fram skriftlig
budget, som bifogas protokollet som bilaga: 5.
Val av styrelseledamöter, förslag från valberedningen.
Ordförande för 2 år, Bo Sundin valdes
Styrelseledamot för 2 år ( efter Christer Morberg som avsagt sig omval),
Per Jacobsson valdes.
2 suppleanter till styrelsen på 2 år. Hans Svensson föreslogs, Jan Svensson som
var valberedningens förslag avsade sig suppleantrollen för att styrelsen skulle
ges möjlighet, till kvinnlig representation. Annika Nordberg tillfrågades och accepterade att
bli vald som 1.e suppleant. Båda de föreslagna suppleanterna valdes enhälligt.
Val av 2 ledamöter och 1 suppleant till valberedning. Förslag Hans Skoog
och Daniel Lindblad som ordinarie och till suppleant Jonas Zetterqvist, samtliga väljs på 2 år.
Personerna till valberedning valdes enhälligt och Hans Skoog utsågs till sammankallande.
Ärenden och motioner.
Eftersom det vid förra årsmötet gjordes ett dubbelval av Valdo Rasin valdes till
revisorsuppleant 2012 och styrelsesuppleant 2011, föreslogs att detta korrigeras och Jan
Svensson väljs till revisorsuppleant.
Jan Svensson valdes enhälligt.
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2 motioner hade inkommit från Hans Skoog
- Förslag på att i båtklubbens regi starta segelskola för ungdomar och inköp av optimistjollar
till denna verksamhet (undersöka möjligheterna för detta).
- Undersöka förutsättningarna för att anordna klubbhus.
Båda motionerna bordlägges och tas upp vid det kommande extra medlemsmötet i höst.
13. Övriga frågor.
• Punkt 1, Fortsatta förhandlingar angående avtal med fastighetskontoret...
Har styrelsen fortsatt förtroende av stämman att fortsätta förhandlingarna med Västerås
stads fastighetskontor ang. driften av den nya båthamnen ?
Stämman gav styrelsen fortsatt mandat till detta och att Christer Morberg som lämnat
styrelsearbetet adjungeras till att fortsätta med detta arbetet.
• Punkt 2, Stadgeändring behöver göras ang. § 7.
Frågan hänskjuts till extra medlemsmötet i höst.
• Punkt 3, Fördelning av arbetsuppgifter i och med ev. åtagande av drift... 4, och 5.
Hänskjuts till extra medlemsmöte i höst.
• Punkt 4, Diskussion ang. vilka verksamheter som GBK borde bilda...
Hänskjuts till extra medlemsmöte i höst.
• Punkt 5, Befogenheter för verksamhetsledare...
Hänskjuts till extra medlemsmöte i höst.
14. Mötets avslut. Eftersom inga övriga frågor inkommit avslutades mötet och ordförande
tackade för visat intresse.

Vid protokollet.
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