
 

 

 
ÅRSMÖTE 

FÖR STABERGS BÅTKLUBB 
DEN 29 FEBRUARI 2020 

 
Plats:   Kniva Bystuga, Falun 
Tid:   Kl.11.00 
Närvarande:  37 personer. Enligt bilaga 1 
 

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 Lena Bark.      Sekreterare 
 
4.    Till rösträknare och justeringsmän valdes Håkan Bergström och Göran Trogen. Justering/Rösträknare 
             
5.    Röstlängden fastställdes såsom gällande för rösträkning.    Röstlängd 
 
6.    Verksamhetsberättelsen, segelbåtssektionens berättelse samt klubbholmens berättelse Verksamhetsber. 
       har lagts ut på hemsidan och även sänts med kallelsen. 
      Alla godkändes och lades till handlingarna. 
 
7.    Kassör Mats Aspman gick igenom kassaberättelsen. Resultat- och balansräkning Kassaberättelse 
       förevisades på storbild. Balansrapporten och kassarapporten godkändes. 
 
8.   Önskemål om att revisionsberättelsen ska läggas ut på hemsidan tas upp.   Revisionsberättelse 
      Det kan vara olämpligt att ha vissa uppgifter på hemsidan då den är öppen för alla.  
      Enligt stadgarna ska revisionsberättelsen finnas tillgänglig hos styrelsen en vecka före  
      årsmötet, omständigheter har gjort så att den blivit försenad i år.  
      Den som ville erbjöds att läsa den.  
 
9.    Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  Ansvarsfrihet 

 
10.   En motion hade inkommit.         Proposition, Motion 

 
 Motion om utökning av säkerhet och bevakning i hamnen. 

Styrelsen föreslår avslag med motivation att det blir kostsamt för klubben, 
Samt att det tekniskt är svårt att genomföra. 
Det redogjordes för de åtgärder som vi undersökt.  
Det redogjordes för åtgärder som medlemmar själv kan vidta.  
Bland annat om transpondrar och om kameror som finns för att bevaka sin egendom. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen och istället låta en medlem, Peter Wetterberg,  
undersöka kostnader och åtgärder som kan vara tänkbara för att öka säkerheten i hamnen. 



 

 

       
11. Verksamhetsplan med investeringsbudget, som gått ut till alla medlemmar via  Verksamhetsplan 
 mail, visades på storbild.  

Rolf Knifström gick igenom det arbete som gjorts för att kartlägga elen i hamnen,  
 och hur arbetet fortgår framöver. 

Årsmötet godkände verksamhetsplanen. 
       Styrelsen får disponera pengarna mellan posterna inom investeringsbudgeten. 
 
12. Budgetförslag visades på storbild. Kassör Mats Aspman gav en redogörelse  Budgetförslag 
 för densamma. Årsmötet godkände budgeten.               
 
13. Årsmötet beslöt att klubbens avgifter ska vara oförändrade      Avgifter 
 
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), Bosse Andersson  Styrelseledamöter  
 (omval), Patrik Assmundsson (Nyval), Therese Wiklund (nyval). 
 
17.  Till styrelsesuppleanter på ett år valdes         Styrelsesuppleanter 
 Karl Ljungberg (omval), Robert Einarsson (omval) Magnus Bond(nyval)  

Åke Larsson (nyval), Jim Lindquist (nyval),  Micael Eriksson (nyval), 
 
18. Till revisonsbyrå på ett år valdes PWC       Revisionsbyrå 

 
19.  Som representant för segelbåtssektionen på två år valdes Karl Ljunberg (omval) Övriga funktionärer 
       Som husfru på två år lämnades platsen vakant, då ingen visat intresse för uppdraget. 
       Som ansvarig för klubbön valdes på två år Marcus Jonsson (omval),        
       Som ansvarig för klubbön valdes på ett år Jonas Eriksson (fyllnadsval), 
        
20.  Till valberedning på ett år valdes Lennart Nordström, Marcus Jonsson och  Valberedning 
       Åke Strömhielm. Marcus är sammankallande. 
 
21.  Ordförande avslutade mötet och i samband med detta avtackades    Avslutning                     

Anders, Pär, Aurora och Håkan.  
 
Vid pennan:    Justeras: 
 

 
..........................................  ................................................... .......................................... 
Lena Bark    Håkan Bergström   Göran Trogen 
Mötessekreterare   Justerare/rösträknare   Justerare/rösträknare 
 
 
................................................ 
Christina Schedwin 
Mötesordförande 


