Kolmårdens Båtklubb KBK
Protokoll årsmöte 2019-03-19
§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 Anders Beckman och Egil Cederborg valdes till justeringspersoner
§7 Föregående mötesprotokoll godkändes av mötet.
§8 Verksamhetsberättelsen föredrogs för mötet av ordföranden Håkan Löfgren.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§9 Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Gunnel Viberg.
§10 Revisionsberättelsen föredrogs av Alf Siltberg. Revisorerna föreslog att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§11 Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§12 Mötet valde ordförande och kassör till firmatecknare var för sig.
§13 Inga inkomna motioner.
§14 Styrelsens förslag på stadgejusteringar.
I Stadgar för Kolmårdens båtklubb (KBK) föreslår styrelsen i §5 att styrelsen får rätt
att justera avgifter, enligt avgiftsbilagan, på upp till 20% under ett verksamhetsår.
Mötet godkände förslaget.
I Avgifter Kolmårdens båtklubb (KBK) punkt 12 föreslår styrelsen att ta bort
nyckeldisposition och enbart ta ut en hyresavgift för nyckel.
Mötet godkände förslaget.

För att ovanstående två förslag ska godkännas måste det ske med 2/3 majoritet vid
ytterligare ett föreningsmöte.
§14 Mötet antog förslag på ny styrelse enligt nedanstående
Ordförande
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§15 Övriga frågor.
Pelle överlämnade en ljusstake i marmor till klubben för att användas vid högtidliga
tillfällen.
Facebookgruppen diskuterades, Johan Nylinder är administratör för gruppen,
kontakt är tagen för att byta administratör.
§16 Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse.
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