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__________________________________________________________________________________________ 

 

Protokoll från Ådängens Båtklubbs årsmöte lördagen den 8 maj 2010 
 
1. Mötet öppnas av styrelsen. 

Lars Lennefeldt hälsade medlemmarna välkomna till klubbens 48:e årsmöte. 

 

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

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

Joakim Nyberg och Roger Nilsson 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 17 närvarande. 

Därefter meddelade ordförande: 

 

Erik Johansson har gått bort, medlemskapet och båtplats övertas av dottern Agneta Briheden båtplats nr 8 

(hon blir andra generationen medlem i sin familj). 

 

Gunilla Karlsson (Melker Lundqvists dotter) överlåter medlemskapet och båtplats 24 till sonen Magnus 

Lundqvist (han blir tredje generationen medlem i sin familj). Han hyr ut platsen i år till Roger Reutland. 

 

Sven Hansson, hyresgäst förra året, blir fullvärdig medlem med båtplats nr 18. 

 

Viktor Dahmberg hyr ut sin båtplats nr 10 till Lars-Ove Björkman, Porsvägen 4 (som förra året) 

 

Antonia Jacobaeus hyr ut sin båtplats  nr 25 till Jan Karlsson, Mokärrsv. 59 (som förra året) 

 

Joakim Nyberg har skaffat en ”nygammal” båt Grevinnan som därmed kommer tillbaka till bryggan. 

 

5. Styrelsens årsberättelse samt balans- och resultaträkning. 
Årsberättelsen och balans- och resultaträkningen godkändes. 

 

6. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

 

8. Fastställande av medlems- och bryggavgift. 

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

 

10. Val av styrelse och revisorer för nya verksamhetsåret. 

Kassören Björn Dahlstrand och sekreteraren Karin Ernflo har ett år kvar på sin mandattid och kvarstår. 

 

Mötet valde om ordförande Lars Lennefeldt och bryggchefen Bertil Bergseth på ytterligare en 
mandatperiod på två år. 
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Till revisorer valdes Lena Bernström som ordinarie och Sven Dahmberg som suppleant. Båda på ett år som 

Stadgarna föreskriver. 

 

Styrelsen består av: 

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 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 finns tillgänglig i sjöboden. 

- Gräsklippningslista  

 

Bryggchefen informerade om; 

-  Att båtar som vinterförvaras på grönområdet ska vara sjösatta senast den 15 maj 

- Att de som har segelbåtar måste se till att fallen spänns, så att de inte står och slår 

- Att alla båtar måste ha ordentliga förtöjningar. 

- Att stenkistan i början av bryggan är i behov att stabiliseras. Styrelsen fick i uppdrag att ta reda på 

hur länge kättingen på bryggan funnits. 

 

 

12. Övriga frågor. 

Joakim tog upp frågan gällande sommarförvaring av båtkärror och mötet fastställde att det var ok att 

parkera dessa längst upp på gräsmattan. Joakim uppdrog sig att flytta/klippa hasselbuskar för att dölja i 

möjligaste mån. 

 

 

13. Mötet avslutas. 
Ordförande tackade för visat intresse och arbetsdagen startade. 

 

Sjöboden målades. 

Vissa bommar flyttades för att göra plats för Grevinnan. 

Badstegarna kom på plats  

Grönområdet snyggades till. 

Flytt av småbåtsställningen 

 

Efter avslutad arbetsdag var det gemensamt kaffedrickande i ett snålblåsigt höstlikt väder. Men snart 

kommer sommaren så vi kan njuta av vår fina båtklubb. 
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Vid protokollet: 

 

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Lena Bernström   Lars Lennefeldt 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Justerare: 

 

 

 

 

_______________________________        _________________________________ 

Joakim Nyberg   Rolf Nilsson 

 


