Årsmöte 2017
Protokoll för Ivö Båt- och Segelsällskap årsmöte i Föreningsgården,
lördagen 22 April 2016 kl. 10:00

Protokoll årsmöte 2017
1.

Göran Rebert hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 2017 för öppnat.

2.

Mötet fastställde den föreslagna dagordningen

3.

Mötet fastställde årsmötets behöriga utlysande.

4.

Närvarande styrelse och medlemmar dokumenterades. Närvarande 11 st. medlemmar.

5.

Val av presidium:
a: Val av ordförande för årsmötet: Göran Rebert
b: Val av sekreterare: Kristian Nilsson
c: Val av justerare: Lars Evertsson och Gunnar Nilsson
d: Val av rösträknare: Lars Evertsson och Gunnar Nilsson

6.

Föregående årsmöte protokoll föredrogs av Lars Abrahamsson. Detsamma godkändes och lades till
handlingarna.

7.

Verksamhetsberättelse för 2016 lästes upp av Kristian Nilsson och lades till handlingarna.

8.

Balans- och resultaträkning för 2016 föredrogs av Lars Abrahamsson.

9.

Revisorns berättelse för verksamhets år 2016 lästes upp av Lars Abrahamsson.

10. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för verksamhetens år 2016.
11. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Val:
a) Göran Rebert valdes till ordförande för 1 år
b) Patric Andersson valdes till vice ordförande 2 år
c) Lars Abrahamsson valdes till kassör för 2 år
d) Karl-Erik Aldrin valdes styrelseledamot 2 år
e) Torbjörn Appelqvist valdes till suppleant 2 år
f) Paul Nelson valdes till revisor för 1 år
g) Björn Sauer valdes till valberedningen 1år
h) Jan-Inge Svensson, Peter Ahlstedt, Allan Nyborg valdes till boj-utsättning för 2 år.
i) Val av festkommitté överlät man till styrelsen.
j) Val av ungdomsansvariga överlät man till styrelsen.
k) Val av ansvariga för hemsidan överlät man till styrelsen.
13. Fastställande av avgifter och ersättning för 2018.
a) Årsavgifter medlem 200 sek
b) Bryggplatsavgifter: A-brygga 1000 sek
c) Bryggplatsavgift: B-brygga 900 sek
d) Säsongsavgifter: 1700 sek
e) Avgift C-bryggan: 3500 sek
f) Veckoavgift: 400 sek
g) Rampavgift för icke medlemmar: 50 sek/dag
h) Årsmötet beslöt att ersättning till Ordförande, 0 sek/år
i) Årsmötet beslöt att ersättning till Kassör, 0 sek/år
j) Årsmötet beslöt att ersättning till sekreterare, 0 sek/år
k) Årsmötet beslöt att ersättning till båtplatsansvarig 0 sek/år
l) Körersättning enligt skatteverkets gällande regler 18:50 sek/mil
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14. Övrigt


För de som väljer att ha båten i efter höstens arbetshelg utgår en avgift om man inte tar upp
sina bommar i samband med sin båtupptagning. Då debiteras 500 kr per bom för
upptagningen. Infon ska även läggas ut på hemsidan.



Parkeringsförbud på rampen. Skylt ska anslås. Styrelsen ordnar skyltning.



Patrik Andersson tar ansvar för uppdatering av hemsidan.



Ett märke har försvunnit vid Kjugeskäret. Gunnar ordnar ett nytt.



Gräsklippningsschema ska läggas ut via hemsidan.

Vid protokollet:
Kristian Nilsson
…………………………………………………..

Justering av protokollet:

Justering av protokollet:

Lars Evertsson

Gunnar Nilsson

……………………………………………

……………………………………………
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