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__________________________________________________________________________________________

Protokoll från Ådängens Båtklubbs årsmöte den 11 maj 2013
1. Mötet öppnas av styrelsen
Ordföranden Lars Lennefeldt hälsade alla välkomna till klubbens 51:e årsmöte.
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
Joakim Nyberg 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 18 närvarande.
5. Styrelsens årsberättelse samt balans- och resultaträkning.
Kassören Björn Dahlstrand informerade om klubbens ekonomi. Ekonomin är mycket god. Eventuellt
kan en extra amortering på banklånet göras i höst. Årsberättelsen och balans-och resultaträkningen
godkändes av årsmötet.
6. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen godkändes.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
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 kassören Björn Dahlstrand och sekreteraren Karin Carlberg Ernflo, båda
valdes om på två år. Ordföranden Lars Lennefeldt och bryggchefen Bertil Bergseth hade båda ett år
kvar på sina mandattider och kvarstår i styrelsen.
Till revisorer valdes Lena Bernström som ordinarie och Ingemar Ekman som suppleant. Båda på ett år
som stadgarna föreskriver.
Styrelsen 2013:
Lars Lennefeldt ordförande 1 år
Bertil Bergseth ledamot 1 år
Björn Dahlstrand ledamot 2 år
Karin Ernflo ledamot 2 år
Styrelsen konstituerar sig vid ett separat styrelsemöte.
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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.
Mötet fick frågan om vi ska fortsätta gå nattvakt och det tyckte stämman.
Ordförande Lars Lennefeldt informerade om samarbetet med Norets båtklubb och efterlyste frivilliga
till gräsklipparlistan.
Bryggchefen Bertil Bergseth informerade om att båtvagnarna ska placeras utanför grönområdet så de
döljs av det höga gräset. Dessutom informerade han om dagens arbetsuppgifter, rishögen ska bort
genom att elda större grenar samt sprida resten på ängen, höja och stabilisera sjöboden, säkra
sjöbodens baksida som bäcken tärt på genom att lägga sten runt en av grundstolparna, måla sjöboden,
sätta i badstegarna samt ”städa” grönområdet.,
11. Övriga frågor.
Klubben kommer att kalla till en grillkväll på Ådängen i sommar. Datum meddelas senare.
Resterande klubbvimplar delades ut.
Klubbvimplarnas har designats av Klas Ernflo, utan kostnad för klubben. Dessutom har Bertil
Bergset/Valvet AB ekonomiskt bidragit till tryckeriets kostnader.
12. Mötet avslutas.
Ordförande tackade och avslutade årsmötet och arbetsdagen startade. Efter arbetsdagen vidtog
traditionellt kaffedrickande och korvgrillning i strålande försommarväder.
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