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__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Protokoll från Ådängens Båtklubbs årsmöte lördagen den 3 maj 2008 
 
 
 

1. Mötet öppnas av styrelsen. 
Lars Lennefeldt hälsade medlemmarna välkomna till klubbens 46:e årsmöte. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare samt två justeringsmän för årsmötet. 
Till mötets ordförande valdes Lars Lennefeldt och till sekreterare Karin Ernflo. Karl Axel Fernström och 
Erik Johansson valdes till justeringsmän. 
 
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
Medlemmarna ansåg mötet stadgeenligt utlyst. 
 
4. Justering av röstlängd. 
Sekreteraren verkställde upprop. Av klubbens 24 medlemmar var 19 närvarande. Därefter meddelade 
ordförande att tre medlemmar, Göran Svensson, Thomas Svensson och Christer Brändström lämnat 
klubben. De tre avgående medlemmarna har ersatts med två nya, Sakari Ahlsten och Lena Bernström. 
Dessa hälsades välkomna av ordföranden. Klubben har nu 24 st. medlemmar.  
 
5. Styrelsens årsberättelse samt balans- och resultaträkning. 
Konstaterades att klubbens ekonomi är mycket god. Årsberättelsen och balans-och resultaträkningen 
godkändes av mötet. 
 
6. Revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen godkändes av mötet. 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 
 
8. Fastställande av medlems- och bryggavgift. 
Tack vare den goda ekonomin diskuterades en eventuell sänkning av årsavgiften. Men då styrelsen ser 
framför sig en del utgifter, bland annat måste förtöjningarna till flytbryggan bytas om några år, föreslog 
styrelsen oförändrad medlems-och bryggavgift. Detta godkändes av mötet. 
 
10. Val av styrelse och revisorer för nya verksamhetsåret. 
Mandattiden för två styrelsemedlemmar, ordförande Lars Lennefeldt och bryggchefen Bertil Bergseth hade 
gått ut. Mötet valde om Lars Lennefeldt till klubbens ordförande och Bertil Bergseth till ledamot i 
styrelsen, båda på två år.  
 
De övriga två styrelseledamöterna, kassören Björn Dahlstrand och sekreteraren Karin Ernflo, hade ett år 
kvar på sin mandattid och kvarstår i styrelsen. 
 
Till revisorer valdes Lena Bernström som ordinarie och Sven Dahmberg som suppleant. Båda på ett år som 
stadgarna föreskriver. 
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Den nya styrelsen:  
Lars Lennefeldt ordförande 2 år 
Bertil Bergseth  ledamot 2 år 
Björn Dahlstrand ledamot 1 år 
Karin Ernflo  ledamot 1 år 
Styrelsen konstituerar sig vid separat styrelsemöte. 
Revisorer: 
Lena Bernström (nyval) revisor 1 år 
Sven Dahmberg rev.supp. 1 år 
 
 
 
11. Behandling av förslag från styrelsen och förslag från medlemmar som lämnats till styrelsen 
senast fjorton dagar före årsmötet.  
Inga förslag hade inkommit från medlemmarna. Styrelsen informerade om följande: 
 

Ordföranden informerade om; 
 
– att klubben kommer att köpa en ny självgående gräsklippare. Den kommer att förvaras bakom 
sjöboden. Det är ”tillåtet” för medlemmarna att använda den och på eget initiativ hjälpa till med 
gräsklippning av grönområdet. 
 
– att klubbens vaktlista finns tillgänglig i sjöboden. 
 
Bryggchefen informerade om; 
 
– att båtar som vinterförvaras på grönområdet ska vara sjösatta senast den 15 maj. 
 
– att medlemmarna ska kolla att båtkontrakten är aktuella. Eventuella ändringar, t.ex. nytt 
försäkringsbolag ska meddelas honom. 
 
 

 
12. Övriga frågor. 
Ingmar Ekman har försett sina y-bommar med ”gummiskydd”. Han har möjlighet att införskaffa detta 
gummi till alla y-bommar. Han köper in dessa för ett betydligt lägre pris än vad båthandlarna tar. En 
diskussion uppstod kring detta, ska alla bommar bekläs och klubben betala för det eller ska endast de som 
vill ha skyddet beställa det, och hur ska detta i så fall finansieras. Detta resulterade i att styrelsen fick i 
uppdrag att komma med förslag.  
 
Skräphögen bör eldas upp. Erik fick i uppdrag, som sammankallande, att tillsammans med Lasse 
Lennefeldt elda upp högen i höst. 
 
I och med att y-bommarna inte tas upp över vintern kom frågan upp om klubbens höstmöte är nödvändigt. 
Kanske ska det vara ett frivilligt möte och ingen straffavgift utgå för de som inte vill komma. Styrelsen fick 
i uppdrag att utreda frågan. 
 
 
 
13. Mötet avslutas. 
Ordförande tackade för visat intresse och arbetsdagen startade, en trappa monterades på sjöboden, 
badstegarna monterades på bryggan och grönområdet snyggades till. Efter avslutad arbetsdag vidtog 
gemensamt kaffedrickande i soligt och vackert väder. 
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Vid protokollet: 
 
 
 
________________________________ 
Karin Ernflo 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Erik Johansson    Karl-Axel Fernström 


