
 

 

Kolmårdens Båtklubb KBK 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020-03-11 

§1 Ordföranden Håkan Löfgren öppnade mötet. 

§2 Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 

§3 Mötet godkände dagordningen 

§4 Håkan Löfgren valdes till mötesordförande 

§5 Magnus Hovberg valdes till mötessekreterare 

§6 Peter Sköldbring och Hans Ahlström valdes till justeringspersoner 

§7 Föregående mötesprotokoll godkändes av mötet med ett förbehåll. 

Anmärkning, fråga angående traileruppställning på KBK klubbområde lyftes 

på föregående möte. Frågan lyftes från årsmötet för att hanteras av styrelsen 

vilket har resulterat i att det nu finns möjlighet till traileruppställning på 

klubbområdet. 

§8 Verksamhetsberättelsen föredrogs för mötet av ordföranden Håkan Löfgren. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 

§9 Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Gunnel Viberg. 

 Gunnel belyste utgifterna för vattenverksamhet och nya däck till traktorn. 

§10 Revisionsberättelsen föredrogs av Håkan Kyndel. Revisorerna föreslog att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

Revisorerna anser att protokoll ska skrivas vid varje möte oavsett 

beslutsmässighet eller ej. 

§11 Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

§12 Mötet valde ordförande och kassör till firmatecknare var för sig. 

§13 Inga inkomna motioner 

§14 Inga förslag från styrelsens (Nya stadgar, nya avgifter o.dy.) 

§15 Mötet antog förslag på ny styrelse enligt nedanstående 

Ordförande  Lars Selevik  Nyval 2 år 

Vice ordförande Håkan Elm  Nyval 1 år 

Sekreterare  Magnus Hovberg Omval 2 år 

Kassör  Gunnel Viberg Omval 1 år  

Hamnkapten  Rolf Hummelgren Omval 2 år 



Materialansvarig Andreas Flodin Omval 1 år 

Miljöansvarig Håkan Elm  Omval 2 år 

Suppleant  Henry Walther Nyval 2 år 

Suppleant  Ulf Negendanck Omval 1 år 

Suppleant  Åke Andersson Nyval 2 år 

Övriga funktionärer 

Besiktningsman Kjell Asperud  Omval 1 år 

1:e revisor  Alf Siltberg  Omval 1 år 

2:e revisor  Håkan Kyndell Omval 1 år 

 

§16 Övriga frågor 

Information från vägföreningen, det kommer ske grävarbeten utmed 

Kalkugnsvägen under våren vilket kan påverka framkomligheten till KBK. 

Lars Selevik avtackade avgående ordförande Håkan Löfgren med blommor 

och ”magmedicin”. 

  

§17 Mötet avslutas Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade för 

visat intresse. 

 

 

 

 

Håkan Löfgren  Magnus Hovberg 

Ordförande   Sekreterare  

  

  

  

  

  

Peter Sköldbring  Hasse Ahlström 

Justeringsman  Justeringsman  

 


