Protokoll fört vid årsmöte för år 2010 i Gäddeholms Båtklubb
Västerås.
Datum: 2010-02-14
Plats: Jaktstugan Gäddeholm.
Närvarande:. 11 medlemmar.

1.
2.
3.
4.

Upprop och presentation av föreslagen dagordning.
Har mötet utlysts på rätt sätt och i god tid före mötet ? Ja enligt stämman.
Fastställande av dagordning för stämman. Fastställdes enligt förslag.
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 Nils
Berg valdes.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
presenterades.( Bifogas protokollet Bilaga 1.)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
(Resultatrapport bifogas protokollet Bilaga 2).
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser ?
Revisorrena föreslog styrelsen ansvarsfrihet, vilket också godkändes av stämman.
9. Fastställand av årsavgifter för 2010, föreslogs oförändrad vilket även beslutades av
stämman.
10. Verksamhetsplan för 2010. Eftersom båtklubben avvaktar vad som skall ske med
den kommande föreslagna ut och ombyggnaden av båthamnen så väljer klubben att
återkomma med mer detaljerad verksamhetsplan till år 2011.
11. Val av ledamöter till styrelsen:
Kassör på 2 år, föreslogs och valdes Mariann Öhrner.
2 styrelseledamöter på 2 år, föreslogs och valdes Jan Wennström och Thomas
Svensson.
Revisor på 2 år, föreslogs och valdes Thomas Törander.
2 styrelsesuppleanter på 2 år, föreslogs och valdes Hans Svensson och Valdo Rasin.
Valberedning på 1 år, föreslogs och valdes Jan Svensson och Nils Berg varav den
senare är sammankallande12. Motioner och ärenden. Fanns inga inkomna till mötet.

13. Övriga frågor:
Information om kommunens föreslagna detaljplan för den nya båthamnen.
Fastlogs att en användaravgift om 50.-uttages varje gång någon enskild medlem lånar
den
till båtklubben inköpta traktorn. Dessutom uppdrogs åt Jan Wennström och Valdo
Rasin att kontrollera upp kostnaderna för att skatta och trafikförsäkra traktorn, om
dessa kostnader är överkomliga uppdrogs åt styrelsen att göra detta.
Följande årliga aktiviter klubbades igenom-Vårstädning reparation av bryggor, Lördag 13 mars 2010 kl 10.00.
-Sjösättning med mobilkran, Lördag 24 april 2010, kl 08.00.
- Kräftfest ( någon gång under augusti månad ( styrelsen återkommer med datum)
- Samtliga aktiviteter skall av sekreteraren anslås på den gemensamma
anslagstavlan, även inställda arrangemang skall anslås.
14. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Christer Morberg

Justeras:

Jan Wennström

Nils Berg

