
Årsmöte  2010-11-21 i klubbhuset i Blankaholm. 18 medlemmar 
deltog i årsmötet. 
 
 

§ 1 
Öppnande. 
Torgny Jacobsson hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 

§ 2 
Kallelse. 
Medlemmarna var inbjudna genom personlig kallelse i rätt tid. 
 

§ 3 
Ordförande. 
Torgny Jacobsson valdes till att leda årsmötet. 
 

§ 4 
Sekreterare 
Valter Persson valdes till att skriva dagens protokoll. 
 

§ 5 
Justering. 
Kenneth Hilding och Conny Svensson valdes till rösträknare och till att 
justera dagens protokoll. 
 

§ 6 
Protokoll 
Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

§ 7 
Verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

§  8 
Kassarapport och revisionsberättelse. 
Kassarapporten och revisionsberättelsen upplästes, godkändes och lades 
till handlingarna. 
 

§ 9 
Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det 
avslutade verksamhetsåret. 
 
 
 
 

§ 10 
Val av kassör 



Håkan Sundell omvaldes till kassör på två år. 
 

§ 11 
Val av styrelseledarmöter 
Lars-Göran Andersson och Conny Svensson omvaldes som 
styrelseledarmöter på två år. 
 

§ 12 
Val av styrelsesuppleanter. 
Kennerth Hilding  omvaldes och Bengt Simonsson nyvaldes som 
styrelsesuppleanter för ett år. 
 

§ 13 
Revisorer och revisorsuppleant. 
Bo Hansson omvaldes och Lars-Göran Dahlström nyvaldes till revisorer 
för ett år. 
 
 

§ 14 
Val av revisorsuppleant 
Malin Hansson nyvaldes till revisorsuppleant för ett år. 
 

§ 15 
Bryggfogde. 
Göran Hjalmarsson omvaldes till bryggfogde för ett år. 
 

§ 16 
Stugfogde 
Kenneth Hilding nyvaldes som stugfogde för ett år. 
 

§ 17 
Ungdomsansvarig. 
Conny Svensson omvaldes till ungdomsansvariga för ett år. 
 

§ 18 
Programkommitté. 
Styrelsen fick i uppdrag att planera aktiviteter och utse värdpar för 
aktiviteterna. 
 

 19 
Ombud till S.S.F. 
 Lars-Göran Dahlström  valdes till ombud för S.S.F. och Valter Persson till 
suppleant, båda för ett år.  
 

§ 20 
Ombud till S.B.U. 
Torgny Jacobsson valdes till ombud för S.B.U. och Bertil Nilsson till 
suppleant, båda för ett år. 
 
 



 
§ 21 

Valberedning. 
Till valberedning för ett år valdes Christina Andersson sammankallande, 
Valle Johansson och Lars-Göran Jonsson. 
 

§ 22 
Bidrag till S.S.R.S. Simpevarp. 
Årsmötet beslutade att ge ett bidrag på 1000:- till S.S.R.S. Simpevarp. 
 

§ 23 
Avgifter. 
A. Inträdesavgift till klubben  300:- 
    ( Ungdomar tom. 19 år ingen avgift.) 
B. Årsavgift    300:- 
C. Inträdesavgift till bryggan                   1000:- 
D. Båtplatsavgift              2,5   m.             1500:- 
                3.0   m.             1700:- 
                3,3   m.             1900:- 
                3,65 m.             2100:- 
                4,0   m.             2300:- 
                Boj                   2100:- 
       Lilla bryggan 800:-  
E. Vinterförvaringsavgift   15:-/m2 
F. Gästplatsavgift   50.-/dygn 
G. Tillfällig uthyrning av båtplats i andra hand      
     till medlem             Båtplatsavgift +  1000:-      
H. Hyra av hela klubbhuset   200:-/dygn  
        ”      ”  endast övervåningen  150:-/dygn 
     kommersiell uthyrning  200-800:-/dygn 
I.   Hyra av motorbåten helt dygn (07.00-07.00) 
     max 2 dygn eller efter överenskommelse, 
     gäller även antecknad båt  100:-/dygn 
J.  Mirrorjollar och bräda får lånas gratis. 
K. Avgift för el vid bryggan, uppvärmning 30;-/dygn 
L.  Vinterförvaring av båt vid bryggan 15:-/m2 
     Plus förbrukad el 
M. Dagsverke som ej utförts  500:- 
 
     -   Dagsverken skall endast krävas av medlemmar som har båtplats 
vid bryggorna     och eller har båten upplagd på klubbens mark. 
     -   Ett dagsverke per år skall göras i samband med städdag eller efter 
kallelse. 
     -   Dagsverke kan utbytas mot en avgift på 500:-/år.  
 
N. Reseersättning   18:-/mil 
 

§ 24 
Skrivelser. 
Inga skrivelser fanns att rapportera. 



 
§ 25 

Rapporter 
-  Torgny Jacobsson rapporterade att toatömning från fritidsbåtar nu är en 
fråga för kommunerna då länsstyrelserna släppt frågan. 
- Styrelsen fick i uppdrag att upprätta en aktivitetskalender för 2010. 
- Torgny rapporterade att dubbelt medlemskap  SBU/SFF medför en mer 
kostnad av 
   6 kr. per medlem.       
     

§ 26 
Övriga frågor 
A. Betalning för förbrukad el vid bryggan skall  lämnas i därför avsedd 

sparbössa i klubbstugan. 
B. Årsmötet tog beslut om att huset skall målas på utsidan under året. 

Om tid och pengar finns skall även insidan av huset åtgärdas. 
C. Årsmötet tog beslut om att styrelsen skall utreda om nytillkomna båtar 

vid bryggan skall säkerhetsbesiktigas före uthyrnng av båtplats.  
D. Förteckning av båtägare med telefonnummer skall sättas upp på 

insidan av grinden för att underlätta kontakter om något inträffat med 
någon båt vid bryggan. 

  
 
 

§ 27 
Avslutning. 
Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat. 
Därefter samlades medlemmarna till dukat kaffebord. 
 
 
 
Torgny Jacobsson    Valter 
Persson 
ordförande     sekreterare 
 
 
Kennet Hilding    Conny 
Svensson 
justeringsman   
 justeringsman 
 
 
 
 
 
 


