
 
    Bollnäs Båtklubb 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Bollnäs Båtklubb gällande verksamhetsåret 2020 

 
 

Datum: 2021-05-20 

Tid: kl. 19:00 

Plats: Utomhus i hamnen på Långnäs 

 

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

 26 medlemmar kom till årsmötet. 

 

 

1. Årsmötets öppnande 

 Ordförande Lars Andersson hälsade samtliga medlemmar välkomna till ännu 

 ett årsmöte som p.g.a. den rådande pandemin hålls utomhus och förklarade

 mötet öppnat. 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

 Mötet valde Lars Andersson till ordförande och Pelle Saur till sekreterare för 

 mötet. Hans Sundqvist och Kenneth Mårtensson valdes att justera mötets 

 protokoll samt att vid behov 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 i enlighet med föreningens stadgar. 

 

5. Godkännande av årsmötets dagordning 

 Mötet fastställde föreslagen dagordning. 

 

6. Styrelsens årsberättelse samt 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 och styrelsen 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 

 I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att lämna styrelsen full 

 ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

9. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 

 Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

10. Beslut om föreningens avgifter 

 Styrelsens förslag i enlighet med bilaga nr I godkändes av de närvarande. 

 Vilket betyder att depositionsavgiften togs bort. Medlemmarna efterskänker 

 därmed sina innestående pengar till föreningen. 

 

11. Val av styrelse 

 

 a) Val av föreningens ordförande 

      Lars Andersson omvaldes till ordförande för en tid av 1 år. 

 

 b) Val av ordinarie ledamöter 

      Taisto Inkinen, Christer Westman och Pelle Saur omvaldes samtliga på 2 år. 

 

 c) Val av en ersättare i styrelsen 

     Kenneth Mårtensson omvaldes på denna post i 1 år. 

 

12. Val av revisorer och en ersättare 

 Curt Norell omvaldes på 2 år och är sammankallande. 

 Till ersättare valdes Hans Sundqvist på 1 år. 

 

13. Val av valberedning och en ersättare 

 Sven Östlund omvaldes på 2 år och är även sammankallande.  

 Tony Nordh omvaldes till ersättare på 1 år. 

 

14. Val av kommittéer 

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

 Olle Tjäder, Kenneth Eriksson och som nyval Lennart Segerkvist.  

 Samtliga på 1 år. 

 

15. Inkomna motioner och förslag 

 Styrelsen har lämnat två förslag till årsmötet båda återfinns som bilagor nr 2 och 

 nr 3. 

 Nr 2 är förslag till revidering av stadgarna under § 5. 

 Nr 3 är förslag till revidering av stadgebilaga. 

 Båda förslagen godtogs av årsmötet. 

 

 

 



16. Årsmötets avslutning 

 Bollnäs Båtklubbs nyligen omvalde ordförande tackade samtliga deltagare och 

 passade på att informera om det förestående bytet av brygga 2 i hamnen. 

 

 Ett avtal har upprättats med den nya campingföreståndaren om att klubbens 

 medlemmar nu har fått tillgång till toalett inne på campingområdet. 

  

 Ett speciellt tack riktades till vår webbmaster Kenneth Mårtensson som sköter 

 hemsidan och vår Facebook sida på ett strålande sätt. 

 

 BBK kommer att avsluta den påbörjade kursen i ”Sjökunskap” under 

 försommaren.  

 Det finns även möjlighet för medlemmarna att anmäla sig till kursen ”Förarbevis 

 för fritidsbåt” vilken kommer att starta när det är möjligt på grund av pandemin. 

  

 BBK genomför en båttur med frågesport den 19 juni.  

 Vi kommer också att arrangera en båttur den 28 augusti ”Lyskvällen” då vi med 

 tända lanternor och smyckade båtar tar oss en åktur på Varpen.  

 Om vi kan stråla samman i hamnen i organiserad form efteråt beror på om det 

 kommit några lättnader från Folkhälsomyndigheten gällande folksamlingar. 

 

 Information om båtturer, kurser mm. kommer att finnas på vår hemsida och i 

 viss mån på vår Facebook sida. 

 Så förklarande ordförande Lars Andersson årsmötet för verksamhetsåret 2020 

 avslutat. 

 

 

 

 

 

Bollnäs 2021-05-23 

 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Lars Andersson, ordförande  Hans Sundqvist, justerare 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Pelle Saur, sekreterare   Kenneth Mårtensson, justerare 

 

 

 

 


