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PROTOKOLL FÖR BK ODENs 

ÅRSMÖTE 2014-02-25 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos sekreteraren. 

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. Besvarades med ja. 

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.Dan Johansson valdes som mötesordförande. 

5. Val av sekreterare för mötet. Björn Svensgård valdes att föra protokollet. 

6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Björn Lindestam och Anders Bengtsson valdes till 

rösträknare och att justera protokollet. 

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste 

upp verksamhetsberättelsen och Mats Rubin redogjorde för ekonomin. 

8. Revisorernas berättelse. Andreas Pettersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår 

ansvarsfrihet för styrelsen för 2013. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014. 

10. Fastställande av medlemsavgift för 2016. Redovisning av hur den används..Beslutades oförändrad 200kr.  
11. Val av styrelse 

11.1.  Val av ordföranden för 2015.Dan Johansson valdes som ordförande för 2015. 

11.2. Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Daniel Rubin och Björn Svensgård omvaldes. 

11.3. Val av två suppleanter.Eva Axelsson och Alfred Nilsson omvaldes. 

12. Val av två revisorer (1 år).Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes. 

13. Val av två revisorsuppleanter (1 år).Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes. 

14. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år).Magnus Andersson(sammankallande), 

Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes. 
15. Övriga val 

15.1.  Val av utprickningskommitté Odensjö 3 st. Björn Svensgård(ansvarig), Tomas Karlsson och Jan-

Olof Andersson omvaldes. 

15.2.  Val av utprickningskommitté Byholma 3 st. Jan Arvidsson(ansvarig), Lars-Åke Persson och Stefan 

Nilsson omvaldes. 

15.3.  Val av klubbens representanter i BFBK.Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av 

utprickningskommittéerna. Noterades att BK Oden blir ordförandeklubb år 2016. 

15.4.  Grillfest 2015.  Beslutades att vi återgår till att ordna grillfest midsommardagen och att 

den blir i Odensjö.  

15.5.  Båtutflykt. Beslutades att Alfred Nilsson försöker ordna utflykt till sitt nya hus i Järanäs 

i sommar någon gång, och att det är fritt fram att komma med förslag för alla 

medlemmar som har någon idé. 

15.6.  Förslag om gemensam isättningsdag. Beslutades att fortsätta med en gemensam sjösättningsdag 

den 15:e eller 22:e maj i båthamnen. Styrelsen återkommer med definitivt datum och 

håller med bastu och grill. Mat medtages. 

15.7.  Sven-Erik Eriksson valdes som representant till sommarfesten. 

15.8. Information ang. brygga och hamn. Finns i nuläget två lediga platser. Men det ska inte vara 

några problem att fylla hamnen, och den genererar nu ca 30 000kr om året i inkomster 

till klubben. 

16. Övriga frågor.  Inga övriga frågor behandlades. 


