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BRIAB, Rosenlundsgatan 60, 4 tr
Onsdagen 20 mars 2013 kl 18.30

§1
§2

Mötet öppnas med en tyst minut för Arne Nilsson som gjort mycket nytta för klubben, han lämnade
oss i dec 2012.
Mötet godkände den utsända dagordningen.

§3

Christer Gripstedt valdes till mötets ordförande.

§4

Magnus Rittnor valdes till mötets sekreterare.

§5

Staffan Törnberg och Roland Palmblad valdes som justeringsmän för protokollet.

§6

Mötet konstaterades stadgeenligt utlyst.

§7

Röstlängden fastställdes. Av föreningens 24 medlemmar var 6 närvarande.

§8
§9

Styrelsens årsredovisning godkändes. Anders förklarade ekonomin och föreslog oförändrade avgifter.
Staffan Törnberg (revisor) föredrog revisionsberättelsen, som var helt ren.
Revisorn har funnit räkenskaperna i god ordning och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10

Resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2012 föredrogs av Anders Gillners
(kassör) varefter mötet godkände desamma.

§ 11

Mötet godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition.

§ 12

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13

Mötet godkände den föreslagna budgeten för år 2013 samt oförändrad årsavgift.

§ 14

Mötet beslöt att arvodet till styrelsen, valberedning och revisorerna skall utökas till en lunch.

§ 15

Val av en ny styrelsemedlem en ny ordförande samt omval av sekreterare.

!

Bengt Elison valdes till ordförande på ett år. Peter Hagman valdes genom nyval till styrelsemedlem
på två år. Magnus Rittnor omvaldes på två år som sekreterare.
§ 16

Val av revisorer. Hans Serving valdes på två år och Staffan Törnberg på ett år.

§ 17

Val av valberedning. Valberedningen tar upp problematiken om att hitta nya styrelsemedlemmar. Det
har i år varit vissa svårigheter att hitta villiga personer i unionen till att ta ansvar i styrelsen. Unionen
är liten med bara tjugofyra medlemmar. Vi har hittills varit bortskämda av "de gamla uvarna" som i
flera mandatperioder låtit sig omväljas. Det är därför oundvikligt att bli tillfrågad om kandidatur, även
om man tidigare innehaft förtroendepost i unionen. Vore tacksam om tillsättandet av förtroendeposter
kunde bli en angelägenhet som engagerade alla i unionen. Om inga kandidater hittas är alternativet
dyrt och icke önskvärt.	


!

§ 18

Arbetsdag 6 juli 2013. Då skall bryggans förankring över vattenytan åtgärdas. Staket ses över.
Parkeringsplatsen rensas från sly och ogräs samt vass rensas vid kajen. Nya fendrar längst ut på nock
skall sättas på. Sekreteraren mailar ut info om städdag samt sätter upp lapp på grinden.

§ 19

Inkomna motioner. Inga.

§ 20

Övriga frågor. Inga

§ 21

Mötet avslutas
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Vid protokollet
Magnus Rittnor, sekr

Christer Gripstedt, ordf

Justeras:
Staffan Törnberg
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