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__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Protokoll från Ådängens Båtklubbs årsmöte den 3 maj 2014 
 

1. Mötet öppnas av styrelsen 

Ordföranden Lars Lennefeldt hälsade alla välkomna till klubbens 52: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 

Antonia Jacoabeus 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. Ordföranden 

informerade om två nya medlemmar, Atle Nyberg och Oskar Dahlberg. Atle, 15 år gammal, blir 

klubbens yngsta medlem någonsin. Dessutom presenterades årets hyresgäster.      

 

5. Styrelsens årsberättelse samt balans- och resultaträkning. 

Kassören Björn Dahlstrand informerade om klubbens ekonomi och berättade att det endast är två 

årsamorteringar kvar på banklånet. Därefter är klubben skuldfri. Ekonomin är fortfarandet god. 

Årsberättelsen och balans-och resultaträkningen godkändes av årsmötet. 

 

6. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

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. 

 

Styrelsen 2014: 

Lars Lennefeldt ordförande 2 år 

Bertil Bergseth ledamot 2 år 

Björn Dahlstrand ledamot 1 år 

Karin Ernflo ledamot 1 år 
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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. 

 

Styrelsen föreslog att en valkommitté skulle bildas. Det blev dålig respons från mötet. Beslutet blev att 

styrelsen får själv  ”jaga” eventuellt nya styrelsemedlemmar. 

 

 

Bryggchefen föreslog; 

– Vinteruppläggningsplatserna ska kosta 300 kr per år. 

– Båtvagnarna ska märkas med bryggnummret. 

– Vid vinterupplägg ska stora båtar läggas närmast bäcken och små båtar närmast björkarna, 

  detta för att inte skymma utsikten mot vattnet för våra grannar. 

– Första raden med vinterförvarade båtar måste lämna lucka så bakre raden kan komma fram. 

Dessa förslag godkändes av årsmötet. 

 

Senaste åren har ett antal medlemmar inte sjösatt någon båt. Det har ibland blivit lite rörigt vid 

andrahandsuthyrningen. Därför föreslog styrelsen; 

 

Första året man inte sjösätter sin båt får man själv ansvara för andrahandsuthyrningen, hyresgästen ska 

dock alltid godkännas av styrelsen. Följande år ska platsen överlämnas till styrelsen som då ansvarar 

för andrahandsuthyrningen. Medlem ska senast den 31 december anmäla till styrelsen om han inte 

tänker sjösätta eller om han vill ha tillbaka sin plats som tidigare varit andrahandsuthyrd. 

 

Första året, när medlemmen själv hyr ut sin plats, kommer klubben att avisera medlemmen om 

årsavgiften. Det är sedan upp till medlemmen och hyresgästen att cleara avgiften mellan varandra. 

Andra året aviserar styrelsen hyresgästen till den taxa som kommer att gälla för hyresgäster. 

Medlemmen kommer dock alltid att aviseras om medlemsavgiften f.n. 300 kr. 

 

Hyresgäst får aldrig hyra plats på längre tid en ett år i taget. 

 

Om inte annat överenskommet mellan medlem och hyresgäst tar hyresgästen över nattvakten. 

 

Mötet godkände även detta förslag. 

 

11. Övriga frågor.  

I samband med ovanstående beslut kom frågan upp om att tidigarelägga inbetalningen av 

medlemsavgiften. Beslöts att medlemsavgiften ska vara inbetald senast den sista februari. 

 

Några frivilliga anmälde sig till gräsklippningslistan. 

 

Familjen Nyberg hade snickrat skrakholkar vilka spikades upp. 

 

 

12. Mötet avslutas. 

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

traditionellt kaffedrickande och korvgrillning. Och i år fick korven godkänt!! 
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Vid protokollet 

 

 

 

______________________________                                ______________________________ 

Karin Carlberg Ernflo                                                        Lars Lennefeldt 

sekreterare                                                                          ordförande 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

_______________________________                              _______________________________ 

Lena Bernström                                                                  Antonia Jacoabeus   




