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Protokoll fört vid  årsmöte för år 2011 i Geddeholms Båtklubb Västerås.  

Datum: 2011-02-13 
Plats:  Gäddeholms Cafe´. 
Närvarande: 13 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. Bo Sundin valdes till ordförande och 

Christer Morberg till sekreterare för stämman.  

 

5. Val av 2 justeringsmän att justera årsmötesprotokollet: Jan Wennström och Hans Skoog 

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? Revisorrena föreslog 

styrelsen ansvarsfrihet, vilket också godkändes av stämman.  

 

9. Fastställande av årsavgifter, Se beslut efter motion 2. 

 

10. Val av ledamöter till styrelsen:  

Ordförande och styrelsemedlem (sekreterare) på 2 år, föreslogs och valdes Bo Sundin till ordf. 

och Christer Morberg till ord. styrelsemedlem (sekreterare). 

Styrelsesuppleanter på 2 år, föreslogs och valdes Hans Svensson och Valdo Rasin. 

Valberedning på 2 år, föreslogs och valdes Jan Svensson och Nils Berg varav den senare är 

sammankallande. 
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11. Motioner och ärenden 

 

Motion 1: Förslag om ändring av stadgarna, föreslås att samtliga ordinarie ledamöter 

och suppleanter i styrelsen väljs på 2 år. 

- Stämman beslutade enligt förslaget. 

 

Motion 2: Förslag från ordföranden; För att medlemmar skall kunna delta i kappsegling under 

båtklubbens namn föreslås att Geddeholms båtklubb söker medlemskap i Svenska 

Seglarförbundet SSF och därigenom även i Riksidrottsförbundet. (Bilaga 4) 

 

Synpunkt har inkommit från en av medlemmarna om att detta förslag bara gynnade ett fåtal 

medlemmar, eftersom det är så få medlemmar som är seglare, motionen bör avslås. 

(För närvarande finns 10 st medlemmar i GBK med segelbåt, varav 4-5 st är aktiva inom 

kappsegling. En majoritet av medlemmarna, - övriga 33, har motorbåt alt. saknar båt, reds 

anm.) 

 

Efter diskussioner om denna motion, beslutade stämman att vi skulle gå på ordförandens 

förslag och ansluta båtklubben till föreslagna organisationer med motiveringen att detta var 

bra för klubbens fortsatta utveckling och att denna bredd skulle ytterligare öka intresset hos 

fler att bli medlemmar i klubben.  

- Stämman beslutade enligt motionen. 

 

Motion 3: Förslag från styrelsen om att from år 2012 öka medlemsavgiften till kr 250,-/år, 

samt att nya medlemmar betalar en inträdesavgift om 350,-. Då ingår även att man erhåller 

en vimpel med båtklubbens standert att sätta upp på sin båt. 

 Befintliga medlemmar får köpa en vimpel för 100,-. 

 Nya medlemmar som söker medlemskap efter 1 september betalar halv medlemsavgift för 

innevarande år. (Bilaga 5) 

- Stämman beslutade enligt motionen. 

 

Motion 4: Från jan Jarrulf, kan båtklubben på något sätt vara med att påverka så att fler 

ankringsbojar läggs och att lämplig plats anvisas? (Bilaga 6) 

Eftersom klubben ej har befogenheter att ta beslut om detta utan markägarens godkännande 

så vidarebefordras frågan till Gäddeholms AB.  

- Klubben är positiv till anordnande av fler ankringsplatser. 
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12. Övriga frågor 

Årlig städdag. 

 Lördagen 12 mars 2010, kl 10,00.  

I samband med städdagen så skall tegelladorna rensas från skräp, därför uppmanas du som 

har båtar eller annan utrustning som skall vara kvar att märka upp detta med namn, 

båtplatsnummer och telefonnummer innan detta datum.   

 

Sjösättning med mobilkran. 

 Lördag 30 april, kl 08.00.  

 

13. Mötet avslutades. 

 

Diskussionerna fortsatte över gemensamt kaffe och  vienerbröd. 

 

 

Vid pennan. 

 

 

Christer Morberg 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Jan Wennström    Hans Skoog 

 

 


