
 

 

 

ÅRSMÖTE 

 

FÖR STABERGS BÅTKLUBB 

 

DEN 24 FEBRUARI 2018 

 
Plats:   Kniva Bystuga, Falun 

Tid:   Kl.11.00 

Närvarande:  33 personer samt 5 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 Lennart Nordström.     Sekreterare 

 

4.    Till rösträknare och justeringsmän valdes Eva Hammar och Pelle Larsson.  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 Maj-Lis Ström läste upp revisionsberättelsen som fastställdes.   Revisionsberättelse 

 

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

 

10.   En proposition hade inkommit.        

 

 Proposition angående inköp av lastmaskin för 350 000: - exkl. moms.   Proposition 

 Årsmötet bifaller styrelsens förslag om inköp av lastmaskinen. 

     

 Styrelsen har lagt fram ett förslag om att klubben ska ta upp ett nytt lån på  

 250 000 kronor för delfinansiering av inköpet av lastmaskinen. Lånet tas hos den 

 kreditgivare som styrelsen efter ytterligare undersökningar finner lämplig. 

 Årsmötet bifaller styrelsens förslag och beslöt om nytt lån och placering av detta. 

 

 



 

 

 Klubben har befintliga outnyttjade pantbrev till ett värde av 200 000 kronor som  

 styrelsen föreslagit kan nyttjas som säkerhet för lån till maskinen. 

 Årsmötet bifaller förslaget att befintligt pantbrev kan nyttjas. 

 

 Årsmötet ger styrelsen rätten att om så fordras höja säkerheten i fastigheten 

 till 250 000 kronor.  

 

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

 kallelse, visades på storbild. Årsmötet godkände verksamhetsplanen. 

 

12. Budgetförslag visades på storbild. Kassören Mats Aspman gav en redogörelse Budgetförslag 

 för densamma. Årsmötet godkände budgeten. 

 

13. Årsmötet beslöt att avgifterna ska vara enligt det nya förslag som arbetats fram Avgifter 

 av en grupp och redovisats. 

 

14. Årsmötet fastställde att reseersättningar utbetalas enligt statliga normer.  Reseersättning 

 

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

 

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

 (omval), Pär Petersson (omval), Bosse Andersson (omval). 

 

17.  Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Lena Bark (nyval), Bengt Ahrén  Styrelsesuppleanter 

 (omval), Håkan Fors (omval). 

 

18. Till revisor på två år valdes Rolf Knivström.      Revisor 

 

19.  Till revisorssuppleant på ett år valdes Maj-Lis Ström.     Revisorssuppleant  

 

20.  Som representant för segelbåtssektionen på två år valdes Karl Ljungberg (nyval) Övriga funktionärer 

       Som husfru på två år valdes Aurora Svensk (nyval) 

       Som ansvariga för klubbön valdes på två år Marcus Jonsson (nyval), 

       och på ett år Lena Bark (nyval). 

 

21.  Till valberedning på ett år valdes Claes Grummas, Marcus Jonsson och  Valberedning 

       Åke Strömhielm. Åke är sammankallande. 

 

22.  Ordförande avslutade mötet.        Avslutning  

 

 Bilaga 1. Proposition 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vid pennan:    Justeras: 

 

 

 

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

Lennart Nordström   Eva Hammar    Pelle Larsson 

Mötessekreterare   Justerare/rösträknare   Justerare/rösträknare 

 

 

 

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

Christina Schedwin 

Mötesordförande 


