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__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Protokoll från Ådängens Båtklubbs årsmöte lördagen den 2 maj 2009 
 
 
 

1. Mötet öppnas av styrelsen. 
Lars Lennefeldt hälsade medlemmarna välkomna till klubbens 47:e årsmöte. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare samt två justeringsmän för årsmötet. 
Till mötets ordförande valdes Lars Lennefeldt och till sekreterare Karin Ernflo. Ingemar Ekman och Henrik 
Wallander 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 22 närvarande.  
 
Därefter meddelade ordförande: 
 
Kurt Arneus har gått bort, han var en av de som var med och startade klubben. Kvar från den första 
styrelsen finns nu endast Bror Dahmberg och Johan Bergseth..  
 
Adrian Wester lämnar klubben. Sven Dahmberg överlåter sitt medlemskap på sin son Viktor Dahmberg. 
Viktor blir tredje generationen Dahmberg i klubben. Henrik Wallander har valts in som medlem och 
tilldelats en egen båtplats. 
 
Klubben kommer att ha en hyresgäst under säsongen, Sven Hansson. 
 
Klubben har nu 24 st. medlemmar.  
 
5. Styrelsens årsberättelse samt balans- och resultaträkning. 
Årsberättelsen och balans-och resultaträkningen godkändes av mötet.  
Kassören meddelade att han vill lägga om inbetalningarna av medlemsavgifterna så att de kommer in 
samma år som vi har utgifterna (Kontantprincipen). Avisering om avgifterna sker den 1 januari och de ska 
vara betalda den sista januari varje år. 
Kassören föreslog dessutom att vi slår ihop bryggavgiften och arrendeavgiften till en post och att vi justerar 
beloppet till jämn hundralapp. Det innebär att några platser kan få en höjning på max 50 kronor på årsbasis. 
 
6. Revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen godkändes av mötet. 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
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8. Fastställande av medlems- och bryggavgift. 
Styrelsen föreslog oförändrad medlems-och bryggavgift. Dock med hänsyn tagen till beslutet under 
paragran 5. Detta godkändes av mötet. 
 
10. Val av styrelse och revisorer för nya verksamhetsåret. 
Mandattiden för två styrelsemedlemmar, kassören Björn Dahlstrand och sekreteraren Karin Ernflo hade 
gått ut. Mötet valde om Björn Dahlstrand och Karin Ernflo till ledamöter i styrelsen, båda på två år.  
 
De övriga två styrelseledamöterna, ordförande Lars Lennefeldt och bryggchefen Bertil Bergseth, 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. 
 
Den nya styrelsen:  
Lars Lennefeldt ordförande 1 år 
Bertil Bergseth  ledamot 1 år 
Björn Dahlstrand ledamot 2 år 
Karin Ernflo  ledamot 2 år 
Styrelsen konstituerar sig vid separat styrelsemöte. 
Revisorer: 
Lena Bernström 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 klubbens vaktlista fanns tillgänglig i sjöboden. 
 
Bryggchefen informerade om; 
 
– att båtar som vinterförvaras på grönområdet ska vara sjösatta senast den 15 maj. 
 
– att vi borde upprätta en gräsklippnings- och städlista över medlemmar som frivilligt vill ställa upp och 
hålla Ådängen snygg och prydlig.  Förutom styrelsen anmälde sig ett antal personer. Styrelsen kommer 
att upprätta en lista och som sänds till de inblandade. 
 

 
12. Övriga frågor. 
Ordförande påminde om klubbens nya hemsida http://www.adangen.se/ och vädjade om bilder från 
Ådängen och medlemmarnas båtliv.  
  
 
13. Mötet avslutas. 
Ordförande tackade för visat intresse och arbetsdagen startade. Arbetet med den renoverade tillfartsvägen 
avslutades. Utbyggnaden på sjöboden fick ett grusgolv. Badstegarna kom på plats och grönområdet 
snyggades till. 
 
Efter avslutad arbetsdag vidtog gemensamt kaffedrickande i soligt och vackert väder. 
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Vid protokollet: 
 
 
 
________________________________    ________________________________  
Karin Ernflo    Lars Lennefeldt 
Sekreterare    ordförande 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Henrik Wallander   Ingemar Ekman 


