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Protokoll fört vid Domsjö båtklubbs ordinarie årsmöte 2017-04-06 i klubbstugan 
 

§1. Stig Söderberg förklarar mötet öppnat. 

§2. Mötet finner årsmötet behörigt utlyst. 

§3. Dagordningen fastställdes. 

§4. Till mötesordförande väljs Stig Söderberg. Till mötessekreterare väljs Mathias 

Westerlund. Till justeringsmän väljs Patrik Hellström samt Lars Norlund. 

§5. Stig Söderberg läser upp årsberättelsen som godkänns av mötet. 

§6. Per Lundin redogör för den ekonomiska rapporten vilken godkänns av mötet.  

Under året har kostnaderna för renovering av klubbstugan minskat medan kostnader 

för reparation av elsystemet och konsult- och tillståndskostnader för den planerade 

muddringen har ökat jämfört med föregående år.  

§7. Revisorns berättelse läses upp och godkändes av mötet. 

§8. Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

§9. Till kassör för 2 år väljs Per Lundin. 

§10. Till styrelsesuppleanter för 1 år väljs B-A Pettersson och Pär Almén 

§11. Till valberedningen för 1 år väljs Håkan Domeij och Pär Almén 

§12. Till revisor för 1 år väljs Sigbritt Gradin.  

§13. Till revisorssuppleant för 1 år väljs Håkan Domeij 

§14. Till försäkringsansvarig för 1 år väljs Stig Söderberg 

§15. Till miljöombud för 1 år väljs Lars Norlund 

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

§17. Till webansvarig för 1 år väljs Mikael Westman. (Han har dock inte tillfrågats och 

deltog inte på mötet. Om han mot förmodan inte ställer upp för val så får styrelsen i 

uppdrag att lösa frågan på lämpligt sätt.) 

§18. Till samordnare kranlyft för 1 år väljs Henrik Hörnfeldt 

§19. Till hamnfogde för 1 år väljs Lars Norlund 

§20. Till planerare och materialsamordnare för arbetsdagarna för 1 år väljs Patrik 

Hellström.  

§21. Arbeten att utföra nästkommande säsong enligt bifogad verksamhetsplan: 

Under 2017 är målsättningen att följande arbeten kommer att utföras: 

 Färdigställande av klubbstugan 

 Uppmärkning och slutjustering av elinstallationerna 

 Skyddstak över elskåp.  

 Renovering av sjösättningskajen efter isens skador 

 Vatten till sjösättningskajen 

 Målning av redskapsboden 

 Muddring av hamnbassängen och tillhörande arbeten 
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Fasta arbetsdagar: 22/4 (isättning av bommarna), 10/6, 2/9 och 7/10 (upptag av 

bommar). 

Viktigt att så många som möjligt hjälper till vid isättning och upptagning av 

bommarna eftersom det är ett tungt jobb.  

§22. Stadgeändring med avseende på utlysning av årsmöte enligt beslut föregående 

årsmöte. 

Stadgarna ändras i enlighet med beslutet på föregående årsmöte: 

Det beslutades att sluta att annonsera kallelse till årsmötet i ortstidningen. Referat 

från årsmötet kommer fortsättningsvis inte heller att skickas in till ortstidningen. 

Stämman beslutade att det räcker med att årsmötesprotokollet läggs ut på hemsidan.  

§23. Ordningsföreskrifterna är ändrade med avseende på uppställning av båtvagnar. Det 

är inte tillåtet att lämna båtvagnen inom hamnområdet. Om man har båthus eller 

uppställningsplats så ställs vagnen där. Om man inte har det måste vagnen dras bort 

från hamnen. 

§24. Inga motioner har inkommit till årsstämman. 

§25. Sjösättningsdag fastställdes till lördagen den 20 maj kl. 08:00. 

§26. Mötet avslutades. 

 

 

------------------------ ------------------------- ------------------------  ------------------------- 

Stig Söderberg Mathias Westerlund    

Ordförande  Sekreterare Justeringsman  Justeringsman 


