EDHOLMA BÅTUNION

!
!!

ÅRSMÖTE 2014

Plats:
Tid:

BRIAB, Rosenlundsgatan 60, 4 tr
Tisdag den 18 mars 2014, klockan 18:30
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Mötet öppnas och Bengt hälsar alla välkomna.
Mötet godkände den utsända dagordningen.
Bengt Elison valdes till mötets ordförande.
Magnus Rittnor valdes till mötets sekreterare.
Peter Hagman, Thomas Calissendorff valdes som justeringsmän för protokollet tillika rösträknare.
Mötet konstaterades stadgeenligt utlyst.
Röstlängden fastställes vid behov.
Styrelsens årsredovisning godkändes. Ordförande läste årsredovisningen som tyvärr inte skickats med
kallelsen. Årsredovisningen skickas med till alla medlemmar tillsammans med Årsmötesprotokollet
Staffan Törnberg (revisor) föredrog revisionsberättelsen, som var helt ren.
Revisorn har funnit räkenskaperna i god ordning och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
Resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2013 föredrogs av Anders Gillners
(kassör) varefter mötet godkände desamma.
Mötet godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition. Årets resultat balanseras i ny räkning.
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet godkände den föreslagna budgeten för år 2014 med tillägget att underhållet justeras till
ca 27 000 kr i förlust då vi införskaffar ny Y-bom och muddrar plats nr. I. I övrigt godkännes budget
samt oförändrad årsavgift. Godkändes.
Mötet beslöt att arvodet till styrelsen, valberedning och revisorerna skall vara oförändrad men att
Bengt är ansvarig för att lunchen bokas in och blir av.
Val av två styrelsemedlemmar. Ordförande Bengt Elison omval på två år och kassör Anders Gillners
omval på ett år.
Val av revisorer Staffan Törnberg omval på ett år.
Val av valberedning. Sittande Roland Palmblad.
Beslut om större planerade arbeten under år 2014.
- Arbetsdag 6 juli 10.00: Staketet lagas, parkeringsplatsen rensas från sly och ogräs samt vass vid
kajen rensas bort, byte av schacklar i bryggan, laga defekt fäste till y-bom plats 25. Slånbär kan sås
mot kanotklubben
- Byte av lås till grinden, info skickas ut med protokollet. Vid kopiering bör en riktig låssmed
användas.
Inkommen motion godkändes. Rolf Palmeus föreslog förbättringar av plats nr.1, muddring samt
iordningställande av trasig Y-bom. Motionen godkännes. Rolf Palmeus och Staffan Törnberg
ansvarar för framtagande av offert som skall godkännas av Ordförande innan dom verkställer. Budget
på max 30 000 kr är avsatt för detta. Bra om även Kasches plats (mittemot) muddras om behov finns.
Övriga frågor. Vi håller kontakt med Båtklubben angående belysning. Rolf bad alla att hålla ögonen
öppna angående information om ny bebyggelse där EBU ligger så vi kan delta i debatten.

§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

§ 19

§ 20
§ 21

!!
!
!!
!!

Mötet avslutas

Vid protokollet

Magnus Rittnor, sekr

Bengt Elison ordf

Justeras:
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Peter Hagman,
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