Årsmötesprotokoll
Protokoll från Hölö Båtklubbs årsmöte lördagen den 21 mars 2020.
Årsmötet hålls per capsulum på grund av Corona epidemin

Dagordning
1. Mötets öppnande
Jon Leo Rikhardsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Årsmötets kallelse är gjord i laga ordning.
4. Val av mötesfunktionärer
a/ Ordförande, Jon Leo Rikhardsson valdes.
b/ Sekreterare, Lena Håkansson Paulin valdes.
c/ Protokolljusterare, Lars Nordström och Nicklas Kamperhaug valdes.
5. Styrelsens årsberättelse
Ordförande föredrog årsberättelsen som godkändes utav mötet. (bifogas detta protokoll)
6. Miljöfrågor, information
Miljökontoret har haft tillsyn i klubben. Vi har på oss till sjösättning 2021 att få bort biocidfärger på våra
båtar. Alla medlemmar måste därför lämna in en ny medlemsansökan med kompletteringar om
bottenfärg.
7. Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser eller rapporter har inkommit.
8. Revisorernas berättelse
Ordförande föredrog revisionsberättelsen.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Val till styrelse och andra funktionärer
 Val av kassör för 2 år

Daniel Lindström







Val av styrelsesuppleant för 1 år
Val av 2 revisorer för 1 år
Val av valberedningskommitté, 2 pers, 1 år
Val av ombud till Wij G.gårds årssammanträde
Val av miljöombud

Johan Nunjes
Sören Jonsson, Anita Wall
Rasmus Thomsen,
Lars Nordström
Nicklas Kamperhaug



Val av 2 hamnfogdar för två år

Tony Skillinghaug, Christoper Forsbäck

11. Fastställande av följande avgifter för 2020
a/ Bryggplatser: A <2.4m 1350 kr, B 2,5m 1450 kr, C 3,0m 1550 kr, D 3,5m 1700 kr, E 4,0m 1850 kr

b/ Medlems- 600 kr c/ Inträdesavgift 500 kr d/ Bojplats 1000 kr e/ Släpjolle- 100 kr
f/ Nyckeldep. 400 kr g/ Nyckelaktivering 500 kr
h/ båtuppläggningsplats, vinter 250 kr/båt i/ trailerplats, sommar 150 kr/trailer
12. Fastställande av kostnadsersättningar
Samtliga kostnadsersättninar är oförändrade mot 2019.
Ordförande, Kassör, Bryggplatsansvarig, och Hamnfogde, 999 kr+100 kr/mån teleersättning
Valberedare 100 kr/mån teleersättning
Arbete i hamnen 50 kr/tim, Styrelsemöte 150 kr/möte
13. Planer för hamnområdet 2020.
Styrelsen har arbetat med frågan under året. Markägarna ger oss tillstånd att använda marken och
kommunen har gått med på att vi även kan använda deras mark i anslutning till notplatsen. I etapp ett
kommer vi att göra i ordning markytan nu på våren och ställa våra trailers där efter sjösättning. Detta ger
oss möjlighet att arbeta med våra båtar även på sommaren och är ett första steg mot ett mer effektivt och
sammanhållet verksamhetsområde. Etapp två blir att öppna mellan notplatsen och nuvarande
verksamhetsområde och göra i ordning vägen fram till iläggningsrampen. Etapp tre blir att göra i ordning
iläggningsrampen. Etapp tre kommer med största sannolikhet inte att hinnas med i år.
Viktig del i denna planering är det röjningsarbete som måste ske nu på våren och vi kommer att behöva
många händer som vill hjälpa till!!
Stängsel och iläggningsramp kräver tillstånd och dessa kommer vi att söka vartefter arbetet fortskrider.
14. Fastställande av budget för 2020
Årsmötet godkände föreslagen budget. Styrelsen får även nyttja investeringsfonden till projekt för
ombyggnaden av hamnområdet.
15. Övriga frågor
16. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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