
 

 

             

            

 

ÅRSMÖTE 

 

FÖR STABERGS BÅTKLUBB 

 

DEN 20 FEBRUARI 2016 

 
Plats:   Kniva Bystuga, Falun 

Tid:   Kl.11.00 

Närvarande:  36 personer samt 4 fullmakter för röstberättigande. 

 

 

Enligt dagordning: 

 

1.    Ordförande Christina Schedwin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  Öppnande 

        

 

2.    Mötet ansåg årsmötet stadgeenligt utlyst.      Stadgeenligt utlyst 

 

3.    Till ordförande för mötet valdes Christina Schedwin.     Ordförande 

       Till sekreterare för mötet valdes Anders Aronsson.     Sekreterare 

 

4.    Till rösträknare och justeringsmän valdes Marie Selander & Göran Astermark. Justering/Rösträknare 

             

5.    Röstlängden fastställdes såsom gällande för rösträkning.    Röstlängd 

 

6.    Verksamhetsberättelsen samt segelbåtssektionens berättelse har lagts ut på hemsidan Verksamhetsber. 

       och även sänts med kallelsen. Båda godkändes och lades till handlingarna. 

 

7.    Kassören Mats Aspman gick igenom kassaberättelsen. Resultat- och balansräkning Kassaberättelse 

       förevisades på storbild. Balansrapporten och kassarapporten godkändes. 

 

8.    Revisor Jan-Olof Wahlsten läste upp revisionsberättelsen som fastställdes.  Revisionsberättelse 

 

9.    Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.  Ansvarsfrihet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.   Åtta motioner samt en proposition hade inkommit.     Motioner  

              

        

Nr 1.   Motion från Kerstin Hedlund avseende badviken.  

Årsmötet bifaller motionen i enlighet med styrelsens förslag. 

 

        Nr. 2.   Motion från Göran Trogen avseende arbeten utöver verksamhetsplan.  

Årsmötet avslog motionen. 

 

Nr. 3.   Motion från Göran Trogen avseende försäljning av klubbens material.  

Årsmötet bifaller motionen. 

 

       Nr. 4.   Motion från Göran Trogen avseende max belopp för inköp av varor & tjänster.  

Årsmötet bifaller motionen med ändringen att inköp med klubbens medel utöver budgeterade 

kostnader maximeras till 5.000:- per gång. 

 

Nr. 5.   Motion från Sven-Åke Björklund avseende inloggningsmöjlighet på hemsidan.  

Årsmötet bifaller motionen i enlighet med styrelsens förslag att en arbetsgrupp ska arbeta vidare 

med frågan. Anders Aronsson & Sven-Åke Björklund fick uppdraget. 

 

Nr. 6.   Motion från Sven-Åke Björklund avseende mailutskick.  

Årsmötet bifaller motionen i enlighet med styrelsens förslag att inga utskick per post kommer att 

ske framöver. Utom fakturor. Ett informationsutskick ska göras tillsammans med medlemsavgifts 

fakturorna 2016. 

 

Nr. 7.   Motion från Bengt Nygårds avseende parkeringsytor.  

Årsmötet bifaller motionen med tillägg att parkering bakom stora båthuset ska ingå. 

 

Nr. 8.   Motion från Bengt Nygårds avseende ”båtkyrkogård”.  

Årsmötet avslår motionen i enlighet med styrelsens förslag. Men styrelsen är väl medveten om 

problemet och kommer att tillsätta en arbetsgrupp 2016. 

 

Nr. 9.   Motion från Bengt Nygårds avseende inköp av lastmaskin.  

Årsmötet avslår motionen med motivering att man 2016 beslutat att hyra in en lastmaskin, 

i enlighet med styrelsens proposition. Men för framtiden ska en arbetsgrupp tillsättas för att titta 

vidare på vad klubben kan behöva i framtiden och till vilket pris? 

 

      Nr. 1.   Proposition angående köpa eller hyra lastmaskin. 

       Årsmötet bifaller styrelsens proposition att hyra in en lastmaskin.  Proposition 

  Klubben ska hyra in en lastmaskin 4 veckor i samband med sjösättning  

       och upptagning. Övrig tid får medlemmar ordna hjälp själva. 

 

11.   Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften till 300kr, Familjemedlem till 150kr  Avgifter 

 samt införa en förseningsavgift på 300kr om man inte betalar sina avgifter till  

 klubben i tid.  Övriga avgifter ska vara oförändrade.        

   

 



 

 

12.   Årsmötet fastställde att reseersättning utbetalas enligt statliga normer.   Reseersättning 

 

13.   Verksamhetsplan med investeringsbudget, som gått ut till alla medlemmar via Verksamhetsplan 

 kallelsen, visades på storbild. Årsmötet godkände verksamhetsplanen med  

 ändringen att, utgrävning vid toatömningsstation togs bort och iordningsställande 

 av badplatsen och området utmed stängslet från badplatsen tillkom. 

 

14.   Budgetförslaget visades på storbild. Kassören Mats Aspman gav en redogörelse Budgetförslag 

        för densamma. Årsmötet godkände budgeten. 

 

15.   Christina Schedwin omvaldes som ordförande för ett år.    Ordförande 

 

16.    Till styrelseledamöter på två år valdes Mats Tanse (omval), Magnus   Styrelseledamöter 

         Bond (omval), Pär Petersson (nyval) och Bosse Andersson (nyval). 

         Lennart Nordström valdes på ett år (fyllnadsval). 

 

17.    Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Christian Teledahl (nyval)   Styrelsesuppleanter 

         och Jakob Jonth (omval). 

 

18.    Till revisor på två år valdes Jan-Olof Wahlsten (omval).    Revisor 

 

19.    Till revisorssuppleant valdes Maj-Lis Ström (omval).     Revisorssuppleant 

 

20.    Som representanter för segelbåtssektionen på 2år valdes Janne Forsman (omval) Övriga funktionärer 

         Som husfru valdes på 2år Marie Selander (omval). 

 

21.    Till valberedning på ett år valdes Bengt Nygårds, Håkan Fors och   Valberedning 

         Åke Strömhielm. Åke är sammankallande.  

          

22.    Ordförande avslutade mötet och blommor och klubbens standar utdelades till  Avslutning 

         Avgående styrelsemedlemmarna Mats Göransson, Annika Söderberg &  

         Göran Trogen 

. 

 

 

Vid pennan:    Justeras: 

 

 

 

..........................................  ................................................... .......................................... 

Anders Aronsson   Marie Selander   Göran Astermark  

Mötessekreterare   Justerare/rösträknare   Justerare/rösträknare 

 

 

 

................................................ 

Christina Schedwin 

Mötesordförande 


