GSBK årsmöte, 2010

Gåshaga Strands Båtklubb
Årsmöte den 18 mars 2010
AGENDA
1.

Mötet öppnas
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Peter Wallin.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordföranden valdes Peter Wallin och till mötessekreterare valdes Jan Ahlström.

3.

Fråga om mötets utlysande.
Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgarna. Kallelse ska enligt klubbens stadgar skickas ut 2 veckor
innan mötet. Kallelse till mötet har skett via klubbens hemsida och genom utskick av e-mail. Det
konstaterades att några inte nåtts av dessa e-mail, samtliga uppmanandes att kontrollera och ev.
uppdatera sina mailuppgifter till Per Andersson per.ra@comhem.se .Samtidigt hänvisades till att
kallelsen publicerats på klubbens hemsida.

4.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
Till årsmötet valdes Mikael Cato och Jan Krepp att jämte ordföranden justera protokollet.

5.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enligt förslag.

6.

Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelse.
Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse.
- Under 2009 har styrelsen sammanträtt 9 gånger.
- 2 städdagar har arrangerats
- Klubben hade vid årsskiftet 74 medlemmar (5 inträden och 2 utträden) , 3 i kö
- Under året har alla platser inventerats och numrerats vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt
god ordning
- En väl fungerande klubb med en tillfredsställande ekonomi
Kassören redogjorde därefter klubbens ekonomi och konstaterade att klubben gjorde en vinst på
motsvarande 79 145 kr. Vinsten förslogs att läggas till föregående års balanserade vinst och totalt
486 668 kr överförs i ny räkning.

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Revisorerna tillstyrkte att årsredovisningen gjorts enligt god redovisningssed och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
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8.

Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter.
Beslut togs att anta valberednings förslag till ny styrelse.
Peter Wallin –(omval)
Per Andersson (omval)
Sven-Bertil Karlsson (omval)
Per Levin (omval)
Louise Härntoft (nyval)
Lars-Åke Sols (nyval)
Ingrid Forsell (nyval)

9.

Val av två revisorer jämte en suppleant.
Jan Krepp och Mikael Cato valdes till revisorer för 2010. Till suppleant valdes Joakim Karlsson.

10. Utseende av valberedning, för ett år, bestående av tre medlemmar varav en sammankallande.
Mats Forsell, Fredrik Petersson och Per-Anders Holmström valdes att ingå i valberedning för 2010.
Mats Forsell är sammankallande för valberedningen.

11. Rapport från styrelsen ang. bryggor och båtplatser.
Hamnkapten Sven-Bertil Karlsson redogjorde situationen för bryggor och båtplatser.
- En omfördelning av platser har gjorts under året i syfte att maximalt utnyttja klubbens kapacitet.
- Under sommaren slet sig en pir med resultat att en segelbåt herrelöst flöt omkring i anläggningen.
Lyckligtvis inträffade inga andra skador på båtar eller bryggor. Anledningen var främst slitage och
underdimensionerade fästen i bryggan. En utredning har gjorts för att undersöka befintligt skick
- Tillsammans med Cisterna har klubben ansökt om en ändring i detaljplanen. Syftet är att få till en
vågbrytare. Handläggningstiden är dock beräknad till minst 5 år och därefter kan bygglov sökas.
– Frågor uppkom även om en ev. utbyggnad längre in i Kyrkviken samt om hastighetsbegränsningar
12. Rapport från styrelsen gällande ett eventuellt medlemskap i Båtunionen
Stämman har sedan tidigare beslutat att klubben ska söka medlemskap i Båtunionen. Detta har ännu
inte skett. Ett medlemskap innefattar ett antal fördelar som t. ex. tillgång till klubbön Ekskär med bastu
och grillmöjligheter, ev. rabatt på försäkringspremie samt tillgång till vinterplatser. Å andra sidan
innebär ett medlemskap en inskränkning i rätten att förfoga över klubbens egna båtplatser då Lidingö
Båtförbund utgör en samlad kö. Styrelsen kommer att utreda vidare de konsekvenser ett medlemskap
skulle innebära.
13. Budget 2010 och fastställande av avgifter till klubben
Kassören redovisade budget för 2010 samt klubbens ekonomiska situation och informerade om förslag
om oförändrad årsavgift.
Årsavgiften beslutades att för 2010 bli i enlighet med nedan:
Upp till 3 m
3000 kr
3,01 till 3,50 m
4000 kr
3,51 till 4,00 m
5000 kr
4,01 till 4,50 m
6000 kr
Budgeten för 2010 godkändes.
Inträdesavgiften beslutades ligga kvar på 2009 års nivå.
Ett förslag avseende de båtar som ligger kvar vid bryggan under vintertid presenterades. Ägarna till
dessa föreslås själva bekosta de merkostnader som uppkommer i samband med t. ex. ökad
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elförbrukning. Klubben tar heller inte på sig något ansvar vid oförutsedda händelser som t ex
strömavbrott. Stämman godkände förslaget.
14. Önskemål och förslag på förbättringar inom klubben
Inga skriftliga förslag hade inkommit. Vid mötet kom ett förslag om att i samband medklubbens
städdagar ska kallelse per e-mail skickas ut. Detta förutsätter dock att klubben har ett uppdaterat
register på samtligas e-mail. Ordföranden påminde återigen om nödvändigheten en uppdatering samt
hänvisade/vädjade till besök på klubbens hemsida www.gashagastrandbk.se .
15. Övriga frågor
En fråga/förslag presenterades om att ge skolklasser möjlighet att sälja förtäring i samband med
klubbens städdagar. Detta emottogs positivt och intresserade hänvisas till grillmästare Per Levin.

16. Mötet avslutas.
Mötet avslutades av ordföranden Peter Wallin och styrelsen tackades för ett gott arbete.

Vid protokollet:

Ordförande

______________________

_________________________

Jan Ahlström, sekreterare

Peter Wallin, ordförande

Justeras:

______________________
Jan Krepp

________________________
Mikael Cato
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