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Protokoll fört vid Domsjö båtklubbs ordinarie årsmöte 2016-04-19 i klubbstugan
§1.

Stig Söderberg förklarar mötet öppnat.

§3.

Dagordningen fastställs.

§2.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.

Mötet finner årsmötet behörigt utlyst.

Till mötesordförande väljs Stig Söderberg. Till mötessekreterare samt referent väljs
Sten-Åke Sjödin. Till justeringsmän väljs Henrik Hörnfeldt samt Mathias
Westerlund.
Stig Söderberg läser upp årsberättelsen som godkänns av mötet.

Per Lundin redogör för den ekonomiska rapporten vilken godkänns av mötet.
Revisorns berättelse läses upp och godkänns av mötet.

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Till ordförande för 2 år väljs Stig Söderberg

§10. Till Sekreterare för 2 år väljs Mathias Westerlund. Lars Gradin ersätter Mathias W.
i den ledamotplats som han hade.
§11. Till styrelsesuppleanter för 1 år väljs B-A Pettersson, Pär Almén
§12. Till valberedningen för 1 år väljs Håkan Domeij och Pär Almén
§13. Till revisor för 1 år väljs Sigbritt Gradin.

§14. Till revisorssuppleant för 1 år väljs Håkan Domeij

§15. Till försäkringsansvarig för 1 år väljs Stig Söderberg
§16. Till miljöombud för 1 år väljs Lars Norlund

§17. Till kommunikation och E-postmottagare för 1år väljs Stig Söderberg

§18. Det väljs ingen Webansvarig för kommande verksamhetsår. Stig Söderberg åtog sig
dock att hålla nuvarande websida aktuell under året.
§19. Till samordnare kranlyft för 1 år väljs Henrik Hörnfeldt
§20. Till hamnfogde för 1 år väljs Lars Norlund

§21. Till planerare och materialsamordnare för arbetsdagarna väljs Patrik Hellström,

§22. Arbeten att utföras nästkommande säsong enlig bifogad verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan, vilken godkänns av mötet.
§23. Styrelsen presenterar sitt förslag om ändring av arbetsplikt till 8timmar/år.
Mötet beslutade att ändra arbetsplikten till 8 timmar/år.

§24. Styrelsen väcker frågan om kallelse till årsmöte via annons i ortstidning är relevant.
Detta kräver stadgeändring. Det beslutades att sluta att annonsera kallelse till
årsmötet i ortstidningen. Referat från årsmötet kommer fortsättningsvis inte hellre
att skickas in till ortstidningen. Stämman beslutade att det räcker med att
årsmötesprotokollet läggs ut på hemsidan.
§25. Inkomna motioner har inkommit till årsstämman.

§26. Datum för sjösättning är fastställd till den 22a maj, 2016.
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§27. Mötet avslutas.
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