
 
      Bollnäs Båtklubb 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Bollnäs Båtklubb gällande verksamhetsåret 2019 

Datum: 2020-05-14 

Tid: kl. 18:00 

Plats: Utomhus i hamnen på Långnäs 

 

Närvarande: (tillika röstlängd) bifogas protokollet i original som bilaga 1. 
 

1. a) Årsmötets öppnande 

 Ordförande Lasse Andersson hälsade samtliga medlemmar välkomna till ett 

 annorlunda årsmöte som p.g.a. den rådande pandemin avhålls utomhus 

 och förklarar mötet öppnat. 
 

1. b) Parentation 

 De närvarande hedrade med en tyst minut, minnet av en av våra tidigare 

 medlemmar som under året gått bort. 

2. Val av mötesfunktionärer 

 Mötet valde Lasse Andersson till ordförande och Pelle Saur till sekreterare. 

 Taisto Inkinen och Jerker Pettersson valdes att justera mötets protokoll samt att 

 vara rösträknare. 

3. Fastställande av röstlängd 

 Röstlängd upprättades och bifogas protokollet i original. 

4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på rätt sätt 

 Mötet beslutade att kallelse skett enligt föreningens stadgar. 

5. Godkännande av årsmötets dagordning 

 Mötet fastställde föreslagen dagordning. 

6. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse 

 I årsmöteshandlingarna som de närvarande fått sig tilldelade återfanns 

 samtliga punkter så att var och en kunde ta del av dem.  

 Revisorernas berättelse föredrogs av Curt Norell. Revisorerna riktade ett stort 

 tack till kassören Per Österberg för utomordentlig ordning och reda i 

 föreningens bokföring.  

 Mötet beslutade att anta styrelsens och revisorernas berättelse. 

 



7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets 

 resultat 

 Kassören redovisade ekonomin på ett mycket pedagogiskt och bra sätt. 

 Mötet beslutade att godkänna även denna punkt. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Förslag från revisorerna är att rekommendera årsmötet att lämna styrelsen full 

 ansvarsfrihet för det gångna året. Vilket också blev årsmötets beslut. 

9. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 

 Årsmötet godkände förslaget till verksamhetsplan. 

10. Beslut om föreningens avgifter 

 Styrelsens förslag att höja avgiften för bryggplats i hamnen med 100 kr. antogs 

 av mötet. Första debitering sker i januari 2021. 

11. Val av styrelse 

 

 a) Val av föreningens ordförande 

     Lasse Andersson omvaldes till föreningens ordförande på 1 år. 

 

 b) Val av ordinarie ledamöter 

     Tommy Jonsson, nyval på 2 år. 

     Per Iljegård och Per Österberg omvaldes på 2 år. 

     Resterande ledamöter kvarstår ett år. 

 

 c) Val av en ersättare 

     Kenneth Mårtensson nyval på 1 år. 

 

12. Val av revisorer och en ersättare 

 Curt Norell kvarstår 1 år. Jan-Olov Stobby omvaldes på 2 år. 

 Till ersättare omvaldes Hans Sundqvist på 1 år. 

13. Val av valberedning och en ersättare 

 Sven Östlund kvarstår 1 år. Jerker Pettersson omvaldes på 2 år. 

 Tony Nordh omvaldes som ersättare på 1 år. 

 Jerker P. är sammankallande. 

14. Val av kommittéer 

 Till bygg- och reparationskommittén valdes Sven Östlund, Jerker Pettersson, 

 Olle Tjäder och Kenneth Eriksson samtliga på 1 år. 

 

 



 

15. Inkomna motioner och förslag 

 Styrelsen har lämnat två förslag till årsmötet båda återfinns som bilagor 2-3  

 i årsmötesprotokollet. 

 

 a) Familjemedlemskap 

 Styrelsens förslag antogs av mötet. 

 

 b) Sista upptagningsdag av båtarna i hamnen 

 Styrelsens förslag antogs av mötet. 

16. Årsmötets avslutande 

 Bollnäs Båtklubbs omvalde ordförande tackade alla deltagare och passade på att 

 informera om att diskussioner förs angående vatten och avlopp som är tänkt att 

 dras till hamnområdet. Detta skulle göra det möjligt för klubben att kunna bygga 

 en toalettbyggnad i vårt arrenderade närområde. 

 Curt Norell riktade ett stort tack till styrelsen för nedlagt arbete. 

 Ordföranden tackade Henry Birgersson som lämnar styrelsen efter många år. 

 Så förklarade ordföranden årsmötet för avslutat.  

 

 

Bollnäs 2020-05-17 

 

______________________________  ____________________________   

Lars Andersson, ordförande  Taisto Inkinen, justerare 

 

______________________________  ____________________________ 

Pelle Saur, sekreterare   Jerker Pettersson, justerare 

 


