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__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Protokoll från Ådängens Båtklubbs årsmöte den 12 maj  2012 
 

1. Mötet öppnas av styrelsen 

Lars Lennefeldt hälsade alla välkomna till klubbens 50:e årsmöte. Med anledning av de 50 åren 

läste han ett avsnitt ur skriften ”Ådängens Båtklubbs Historia”. Det avhandlade det första årsmötet den 

6 augusti 1962. Det konstaterades att många av klubbens medlemar i dag är barn och t o m barnbarn 

till de första ”pionjärerna”. Övriga medlemmar är närboende till Ådängen eller rekommenderade till 

medlemskap. Därav den familjära klubbkänslan som klubben eftersträvar. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare samt två justeringsmän för årsmötet. 

Till mötets ordförande valdes Lars Lennefeldt och till sekreterare Karin Ernflo. Lena Bernström och 

Ingemar Ekman valdes till justeringsmän. 

 

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

Medlemmarna ansåg mötet stadgeenligt utlyst. 

 

4. Justering av röstlängd och information om medlemmar. 

Sekreteraren verkställde upprop. Av klubbens 24 medlemmar var 21 närvarande. Ordförande 

informerade om att en ny typ av medlemskap har skapats. Tidigare medlem som vill vara kvar i 

klubben, men som vet att han inte kommer att ha båt på många år, kan bli passiv medlem. Passiv 

medlem betalar endast medlemsavgiften, ingen bryggavgift, och har förtur till båtplats den dag han vill 

bli aktiv medlem igen. Två av våra medlemmar har valt detta alternativ nämligen Tommy Sundberg 

och Eva Åsberg. 

 

5. Styrelsens årsberättelse samt balans- och resultaträkning. 

Kassören Björn Dahlstrand informerade om klubbens ekonomi. Ekonomin är god trots att 2011gick 

med underskott p.g.a. bryggreparationen.  Årsberättelsen och balans-och resultaträkningen godkändes 

av årsmötet. 

 

6. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 

8. Fastställande av medlems- och bryggavgift. 

Styrelsen föreslog oförändrad medlems-och bryggavgift. Detta godkändes av mötet. 

 

9. Val av styrelse och revisorer för nya verksamhetsåret. 

Mandattiden hade gått ut för ordförande Lars Lennefeldt och bryggchefen Bertil Bergseth. Årsmötet 

valde om Lars Lennefeldt till ordförande på två år (enligt stadgarna väljs ordförande av årsmötet) och 

Bertil Bergseth till styrelsemedlem på två år. Björn Dahlstrand och Karin Ernflo hade ett år kvar på sin 

mandattid och kvarstår. 

 

Till revisorer valdes Lena Bernström som ordinarie och Ingemar Ekman som suppleant. Båda på ett år 

som stadgarna föreskriver. 
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Styrelsen 2012: 

Lars Lennefeldt ordförande 2 år 

Bertil Bergseth ledamot 2 år 

Björn Dahlstrand ledamot 1 år 

Karin Ernflo ledamot 1 år 

 

Styrelsen konstituerar sig vid ett separat styrelsemöte. 

 

Revisorer: 

Lenar Bernström revisor 1 år 

Ingemar Ekman rev.supp. 1 år 

 

10. Behandling av förslag från styrelsen och förslag från medlemmar som lämnats till styrelsen 

senast fjorton dagar före årsmötet.  

Inga förslag hade inkommit från medlemmarna. 

 

Bryggchefen Bertil Bergseth informerade: 

– Sjösättning ska ske senast 31 maj. Ådängen ska vara fri från båtar efter detta datum enligt 

avtal med Tyresö kommun. 

– Vi har problem med några flytbojar på y-bommarna, de läcker. Klubben kommer successivt 

att byta ut dem. 

– Vädjade till segelbåtsägarna att de ska spänna riggarna så den inte slår mot masten och stör 

våra grannar 

– Dagens stora arbete blir att sprida ut det grus som Joakim Nyberg skänkt, dessutom ska 

badstegarna på plats och grönområdet snyggs till. . 

 

Ordförande efterlyste frivilliga till gräsklipparlistan. Förutom styrelsen anmälde sig några frivilliga. 

 

11. Övriga frågor. 

Beslöts att klubbens 50 årsdag ska firas med ett kalas någon gång i sommar på Ådängen. Styrelsen 

återkommer med detaljer. 

 

12. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade och avslutade årsmötet och arbetsdagen startade.  Efter arbetsdagen vidtog 

traditionellt kaffedrickande och korvgrillning i, hör och häpna, regn.  Vi är ju bortskämda med 

strålande sol denna dag. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

______________________________                                ______________________________ 

Karin Ernflo                                                                       Lars Lennefeldt 

sekreterare                                                                          ordförande 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

_______________________________                              _______________________________ 

Lena Bernström                                                                  Ingemar Ekman   


