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ÅRSMÖTE 2015-11-22 I KLUBBHUSET I BLANKAHOLM 
21 medlemmar deltog i årsmötet 
 
 
 

§1 
Årsmötets öppnande 
Lars-Göran Andersson hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 
 

§2 
Årsmötet behörigen utlyst 
Kallelse har lagts ut på klubbens hemsida och skickats ut med e-post i god tid före årsmötet. 
Årsmötet är behörigen utlyst. 
 

§3 
Val av ordförande för årsmötet 
Lars-Göran Andersson valdes till ordförande för årsmötet. 
 

§4 
Val av sekreterare för årsmötet 
Tommy Larsson valdes till sekreterare för årsmötet. 
 

§5 
Val av rösträknare tillika justeringsmän 
Torgny Jacobsson och Bengt Simonsson valdes till rösträknare och justeringsmän. 
 

§6 
Föredragning av förgående årsmötesprotokoll 
Förgående årsmötesprotokoll upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§7 
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§8 
Kassaberättelse och revisionsberättelse 
Kassaberättelse och revisionsberättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§9 
Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret. 
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§10 

Budget och fastställande av avgifter och ersättningar 2016 
Budgetförslag för 2016 upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag fastställa följande avgifter och ersättningar för 
2016. 
 
a. Inträdesavgift klubben   300: - 
 Ungdomar t.o.m. 19 år ingen avgift. 
b. Årsavgift    300: - 
c. Inträdesavgift bryggan   1000: - 
d. Båtplatsavgift 2,50 m  1500: - 
   3,00 m  1700: - 
   3,30 m  1900: - 
   3,65 m  2100: - 
   4,00 m  2300: - 
 Boj    2100: - 
 Lilla bryggan    800: - 
e. Vinterförvaringsavgift   15: -/m2 

f. Tillfällig uthyrning av gästplats  50: -/dygn 
g. Tillfällig uthyrning av båtplats i andra hand till medlem 

båtplatsavgift + 1000: -. 
h. Hyra av klubbhuset   200: -/dygn 
 Kommersiell uthyrning   200 - 800: -/dygn 
i. Hyra av motorbåten per dygn 07:00 – 07:00 100: -/dygn 
 Gäller bokad båt. 
j. Hyra av Mirrorjollar, Optimister och bräda gratis 
k. Avgift för el vid bryggan, uppvärmning, 
 laddning av batterier under uppsikt, mm  30: -/dygn 
l. Dagsverke som ej utförs debiteras  500: -/år 
 Arbetsplikt gäller för varje medlem som har båt vid bryggan. 
 Dagsverke skall göras i samband med städdag eller vid kallelse. 
m. Reseersättning  18:50 / mil 
 

§11 
Val av ordförande  
Lars-Göran Andersson omvaldes till ordförande på två år. 
 

§12 
Val av styrelseledamöter 
Tommy Larsson omvaldes till styrelseledamot på två år. 
Lars-Göran Jonsson omvaldes till styrelseledamot på två år. 
 

§13 
Val av två styrelsesuppleanter 
Bengt Simonsson och Elize Hjalmarsson omvaldes till styrelsesuppleanter på ett år. 
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§14 

Val av två revisorer 
Lars-Göran Dahlström och Bo Hansson omvaldes till revisorer på ett år. 
 

§15 
Val av en revisorsuppleant 
Malin Hansson omvaldes till revisorsuppleant på ett år. 
 

§16 
Val av bryggfogde 
Göran Hjalmarsson omvaldes till bryggfogde på ett år. 
 

§17 
Val av stugfogde 
Lars-Göran Jonsson omvaldes till stugfogde på ett år. 
 

§18 
Val av en alternativt två ungdomsansvariga 
Per Sandström och Eva Sandström valdes till ungdomsansvariga på ett år. 
 

§19 
Val av programkommitté 
Inge-Gerd Hage och Annbritt Larsson valdes till programkommitté på ett år. 
 

§20 
Val av ett ombud och en suppleant till SSF 
Lars-Göran Dahlström omvaldes till ombud för SSF och Tommy Larsson till suppleant, båda 
för ett år. 
 

§21 
Val av ett ombud och en suppleant till SBU 
Torgny Jacobsson omvaldes till ombud för SBU och Bertil Nilsson till suppleant, båda för ett 
år. 
 

§22 
Val av tre ledamöter till valberedningen 
Till valberedningen för ett år valdes Niklas Johansson sammankallande, Torgny Jacobsson 
och Karin Bergqvist. 
 

§23 
Bidrag till SSRS Simpevarp 
Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag ge ett bidrag på 1000: - till SSRS Simpevarp. 
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§24 

Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit. 
 

§25 
Rapporter 
Inga rapporter har inkommit. 
 
 

§26 
Övriga frågor 
Elize Hjalmarsson redovisade klubbens hemsida. 
 
Efter avslutat årsmöte visade Lars-Göran Dahlström bilder och berättade om sin färd från 
Blankaholm till Medelhavet genom Europas kanaler. 
 

§27 
Avslutning 
Ordförande Lars-Göran Andersson tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet 
avslutat. Därefter samlades medlemmarna till dukat kaffebord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars-Göran Andersson   Tommy Larsson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torgny Jacobsson     Bengt Simonsson 
Justeringsman   Justeringsman 


