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Protokoll från årsmöte 2018-03-21 för Åtvidabergs Båtklubb på Åtvidabergs Hotell och 

Restaurang 

§   1  Ordförande Anna Sverker öppnade mötet. 

§   2  Årsmötet befanns behörigen utlyst. 

§   3  Till årsmötesordförande valdes Anna Sverker och till sekreterare Peter Andersson 

§   4   Karin Enander och Eva Yrne valdes till justerare och tillika rösträknare. 

§   5  Dagordningen (se Bilaga 1) godkändes, med tillägg om fastställande om röstlängd som punkt 

5a och ändring av inbördes ordning på §22 Övriga frågor och §23 Mötets avslutande 

a. Röstlängden fastställdes, vilken är lika med de personer som står med fet stil i 

deltagarlistan för mötet, se bilaga 2 

§   6  Verksamhetsberättelsen hade delats ut till årsmötesdeltagarna och ordförande gick   igenom 

densamma. Beslut fattades att lägga den till handlingarna. Bilaga 3. 

§   7  Rune Haettner föredrog resultat- och balansräkningarna. Beslut fattades att fastställa dessa 

och lägga dem till handlingarna. Bilaga 4. 

§   8  Ing-Britt Mattfolk redogjorde för revisionsberättelsen. Beslut fattades att lägga 

revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 5. 

§   9  Beslut fattades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 10 Beslut fattades att avgifter för 2018 bibehålls med 200 kr för enskild medlem samt 25 kr för 

familjemedlem. 

§ 11 Rune Haettner föredrog budget för 2018. Beslut fattades att godkänna densamma. Bilaga 6. 

§ 12 Verksamhetsplan för 2018 redovisades med följande aktiviteter: 

• Kick-off i Loftahammar: 5 maj 

• Båteskader i hemmavatten: datum bestäms tillsammans med de intresserade 

• Klubbträff på Björkholmen: 11 augusti 

• Pub-afton i Loftahammar: 31 augusti 

• Rågö-träffen på Rågö: 8 september 

• Höstträff: 26 eller 27 Oktober. Frågan ställdes om fredag eller lördag är att föredra. Frågan 

lämnades till styrelsen att bestämma 

Beslut fattades att fastställa framlagd verksamhetsplan. 

§ 14 Beslut fattades att välja följande som ordinarie ledamöter till styrelsen 

• Rune Haettner Omval 2 år 

• Tommy Gustavsson Nyval 2 år 

• Lars Magnusson Nyval 2 år 
 
§ 15 Beslut fattades att välja följande som ersättare till styrelsen 

• Stefan Ekehall omval 1 år 

• Mikael Svensson nyval 1 år 
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§ 16 Beslut fattades att välja följande som revisorer 

• Ing-Britt Mattfolk, omval 1 år sammankallande 

• Tor Blommegård, omval 1 år 

• Ersättare Ann-Marie Tallberg omval 1 år 

§ 17 Beslut fattades att välja följande till Valberedningen 

• Oscar Thelin, omval 1 år sammankallande 

• Sören Enander, omval 1 år 

• En plats lämnades vakant 

§ 18 Beslut fattades att välja följande till Redaktionskommittén 

• Göran Carlsson, omval 1 år sammankallande 

• Anna Sverker, omval 1 år 

• Kerstin Johansson, omval 1 år  

§19 Beslut fattades att välja följande till Klubbmästare  

• Karin och Lasse Enander, nyval 1 år 

§ 20 En motion förelåg om ändring av klubbens stadgar. Förslaget har varit ute på remiss under 

året. Efter diskussion togs beslut att göra ändringen i två steg 

a) Beslut fattades om att ändringarna under punkt 3 i stadgarna avseende tid för motioner och 

ändring av valprocessen ska införas 

b) Beslut fattades om att anta de föreslagna ändringarna under punkt 4 i stadgarna, med 

följande ändring ”pkt 4.3 Valbara till styrelsen är huvudmedlem”. Se bilaga 7 

§ 21 Beslut fattades att utbetala 2000 kr som bidrag till Livbojen i Loftahammar genom SSRS. 

§ 22 Årsmötesordföranden förklarade årsmötet avslutat 

§ 23 Övriga frågor 

• Klubbtidningen diskuterades. Beslut fattades att fortsätta eftersom tidningen är uppskattad 

av medlemmarna 

• Beslut fattades att utskick från klubben i framtiden kan ske via mail till de medlemmar som 

har mailadresser registrerade medlemsregistret 

Vid protokollet:                 Årsmötesordförande: 

______________________               _______________________ 

Peter Andersson                Anna Sverker  

Justeras:                 Justeras:  

 

______________________               _______________________                

Karin Enander                                   Eva Yrne    


