Årsmöte, 2011

Gåshaga Strand Båtklubb
Årsmöte 17 mars 2011

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Peter Wallin.
2. Fastställande av röstlängd
Efter cirkulation av närvarolista fastställdes röstlängden till 17 röster.
3. Stadgeenlig utlysning
Sekreteraren redogjorde för att kallelsen presenterats på klubbens hemsida fr o m 6
mars och distribuerats per post och anslagits på tavlan vid båthuset den 7 mars.
Datum för årsmötet rapporterades även ha omtalats i klubbens julbrev och på
hemsidan.
Mötet godkände den stadgeenliga utlysningen.
4. Val av ordförande
Till mötesordförande valdes Peter Wallin.
5. Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars-Åke Sols.
6. Val av två justeringsmän
Jonas Bengtsson och Pontus Elmér valdes att jämte ordförande justera protokollet.
7. Fastställande av dagordning
Mötet godkände av styrelsen upprättat och utsänt förslag till dagordning.
8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning 2010
Ordförande sammanfattade klubbens verksamhetsår, ekonomi och medlemsantal
samt beskrev arrendeavtalet som klubben för närvarande har med Skanska. Klubben
är väl fungerande och medlemsantalet är 74 medlemmar till befintliga 75 båtplatser
och under året har tre nya medlemmar tillkommit och tre lämnat klubben.
Ordförande påpekade att vårvintern 2010 krävt extraordinära arbetsinsatser av några
medlemmar för att rädda den mellersta bryggan från att tappa landgång och driva ut i
sjön. Ordföranden påtalade också att klubbens hemsida är viktig och att klubben
även finns Facebook.
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Ordförande överlämnade till Kassören Per Andersson som redogjorde för enskilda
poster i klubbens resultaträkning. Kassören nämnde att två medlemmar haft sina
båtar i sjön. Den ökade elförbrukningen under vintersäsongen har klubben fakturerat
medlemmarna. Kassören beskrev vidare klubbens lån hos Skanska och som
amorterats med 150 tkr under året. Av lånet kvarstår nu ca 358 tkr. Kassören ansåg
att klubben har en god ekonomi. En fråga ställdes om hur stor insats en blivande
medlem betalar just nu. Kassören berättade att den för närvarande är 25 tkr. Över
tiden har den höjts från 9 tkr till 15 tkr och till nuvarande nivå.
Mötet beslöt godkänna Verksamhetsberättelsen 2010 och resultat- och
balansräkning.
9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen ingick i de utskickade handlingarna. Jan Krepp redogjorde för
innehållet i den tillstyrkta revisionsberättelsen. Mötet beslöt godkänna
revisionsberättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
11. Verksamhet och budget 2011 inkl fastställande av avgifter
Klubbmästaren Per Levin och tillika huvudansvarig för båtplatsfördelningen inledde
med att ge en lägesbeskrivning av hur klubben utnyttjar bryggorna. Styrelsens
bedömning är att påfrestningarna på den södra bryggan behöver minska. Styrelsens
förslag (delades ut på mötet) är att testa en omflyttning i år av de två största
segelbåtarna till den norra bryggan med förstävsboj, för att pröva om det minskar
belastningen på den södra bryggan. Även vattenområdet mellan södra bryggan och
bastun bör kunna bli större p g a omflyttningen.
Hamnkapten Sven-Bertil Karlsson som ansvar för brygganläggningens tekniska
kapacitet redogjorde för bryggornas kondition (bryggornas bojstenar, sprickbildning i
Y-boms fästen och bultar som saknas i fästen) och vilka åtgärder som kommer att
göras inför årets säsong. Klubbens nya leverantör Svenska Pontonhamnar kommer
att förstärka förankringen av den södra bryggan och byta beslag och bultar där så
behövs i brygganläggningen. Den norra bryggans nya båtplatser får två ytbojar med
bottenstenar som förankras i berget för att undvika utrullning. Dykare bedömde 2010
att brygganläggningens bojstenar håller ca 5-6 år till.
Med anledning av de åtgärder som föreslås och brygganläggningens kapacitet för
sina medlemmar och boende i området beskrev ordföranden det aktuella läget, för
den detaljplaneändring, som klubben i samarbete med Skanska och Cisterna/MICAB
Marinmontage lämnade in till Lidingö stad i februari 2009. Förslaget innehåller en ny
vattengräns och möjlighet att genom en vågbrytare utöka antalet båtplatser.
Ordföranden redogjorde för kontakten med Lidingö stad och att stadens
handläggning troligen kommer att ske under 2011. Ordföranden beskrev även
båtklubbens markdisposition och det arrendeavtal som för närvarande finns med
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Skanska. Ordföranden påpekade att vid en eventuell utbyggnad av anläggningen bör
även det framtida ägarförhållandet till markområdet vara löst.
Ordföranden påminde om att andrahandsuthyrning av medlemsbåtplatser ska ha
inkommit till styrelsen senast 31 mars.
Kassören Per Andersson redogjorde för 2011 års budget (utskickad) och att
årsavgiften föreslås vara oförändrad.
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Mötet beslöt godkänna styrelsens förslag om att under en testperiod pröva
platsförändringen som innebär två segelbåtar på norra bryggan med förstävsboj.
Mötet godkände budgeten 2011 och att årsavgiften och inträdesavgiften ska ligga
kvar på samma nivå.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning
Valberedningens sammankallande, Mats Forsell, berättade att nuvarande ordförande
Peter Wallin har avböjt omval, efter att ha suttit i två år. Anna Orhaug har tackat ja till
att ingå i styrelsen. Styrelsens övriga ledamöter kvarstår för omval.
Valberedningens förslag var att Louise Härntoft väljs till ny ordförande efter Peter
Wallin och att övriga ledamöter omväljs samt att Anna Orhaug väljs till ny ledamot.
Mandattiden är 1 år för samtliga ledamöter.
Till revisorer föreslås Peter Sjödahl och Fredrik Ankarcrona.
Till valberedningen föreslås Mattias Lagerros, Fredrik Pettersson, sammankallande
och Per-Anders Holmström.
Mötet godkände valberedningens förslag. Mats Forsell framförde också
medlemmarnas tack till avgående ordföranden Peter Wallin.
13. Övriga frågor/information från styrelsen
Ordföranden beskrev bakgrunden till den föreslagna stadgeändringen i 11§. Punkten
förslås utgå då styrelsens uppfattning är att de flesta medlemmarna inte vill att
klubben ska ingå medlemskap i Lidingö Båtförbund.

3

Årsmöte, 2011

Nuvarande lydelse: Val av representanter i Lidingö Båtförbund
Ny lydelse: Punkten föreslås utgå
Mötet godkände förslaget till stadgeändring.
14. Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordföranden Peter Wallin.
Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Lars-Åke Sols
Justeras:
________________________
Peter Wallin
____________________
Jonas Bengtsson
________________________
Pontus Elmér
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