Protokoll Årsmöte 11 mars 2017
1.
Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.
NQBK:s ordförande Kurt Rindstål hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Röstlängd upprättades, 51 personer deltog i mötet. Bilaga 1.
2.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse gick ut till alla medlemmar via klubbens hemsida och via sms. Mötet anses
vara behörigt utlyst.
3.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
4.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötets ordförande valdes Kurt Rindstål och till sekreterare valdes Inga-Britt
Söderström.
5.
Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Löfgren och Björn Littmark.
6.a. Styrelsens verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelsen har legat ute på hemsidan och fanns bilagda och lästes
igenom. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna.
Bilaga 2
6.b

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret.

Resultaträkning
Bra resultat bl.a tack vare vår gästhamn och uthyrda båtplatser. Godkändes och
lades till handlingarna. Bilaga 3
Balansräkning
Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4
7.
Revisionsberättelse.
Revisorerna godkände årets redovisning. Bilaga 5
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för verksamhetsåret
2016, vilket beviljades.
9.
Fastställande av medlemsavgifter, milersättning och övriga avgifter
Inga höjningar för innevarande år. Förutom beslutet från föregående år på höjning
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av inomhus- och utomhusplatser.
10.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
räkenskaps-/verksamhetsåret
Renovering tak B-huset. Målning C-husets östra gavel. Anskaffning av hjullastare.
Köp av verkstad. Bryggan vid slipen ska bytas.
10.a Beslut om verksamhetsplan
Mötet godkände verksamhetsplanen för 2017. Bilaga 6
10.b Beslut om budget
Mötet godkände budgeten för 2017. Bilaga 7
10.c Beslut om Investeringsplan
Inköp av fastighet Kungstorp 2:85, verkstad.
Mötet godkände investeringsplanen för 2017. Bilaga 8
10.d Beslut om nya stadgar
Tidigare stadgarna från 70-talet är i behov av förnyelse.
Förslag på ny skrivning gällande paragraf inkom: Lokalt främja båtlivet och
fritidsfisket.
Beslut togs på att anta de nya stadgarna, med den ovan föreslagna ändringen.
På mötet togs en fråga upp om begäran om upphörande av nattvakt vid 70 år ska
ändras till 75. Mötet beslöt av avvisa förslaget. Stadgarna har varit utlagda på nätet
och föremål för omarbetning under ett år. Bilaga 9
11.
Valberedningens förslag till styrelse Nävekvarns Båtklubb 2017
Bilaga 10
11.a Val av ordförande för en tid av 2 år
Omval Kurt Rindstål.
11.b Val av 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Omval Ola Lindén och Hans Sohlström.
11.c Val av 2 suppleanter för styrelsen i för dem fastställds turordning för en tid
av 2 år, dock ej samma år.
Omval Martin Eckerdal och Lars Jonsson, 2 år.
11.d Val av 2 revisorer
Omval av Ann Ekengren och Lennart Hallberg. Ingemar Lind omvaldes som
revisorsuppleant. Samtliga valda på 1 år.
11.e
Val av 3 ledamöter till valberedningen
Omval av Lars Waern och Ronny Franzén. Omval på 1 år.
11.f
Val av sektionssyrelse - Segelsektionen
Segelsektionens val av sektionsstyrelse: Jan-Eric Eriksson, ordförande, Ola Lindén,
Åke Svensson. Conny Ljungberg och Thomas Berntsson. Hans Gunnarsson och
Hans Widmark suppleanter. Sanktioneras.
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12.
Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner
Inga inkomna motioner att behandla.
13.
Årets NQBK-are och Avtackning
Sune Johansson utsågs till årets NQBK:are. Sune sätter båtklubben och därmed
Nävekvarn på kartan och genom sitt fiske och försäljning av fisken.
Sune har dessutom blivit filmstjärna tillsammans med truten Trulle och finns
numera på film. Filmen går under benämningen “Håll Truten”.
Bilaga 11
14.
Övriga frågor
-Mötet beslutade att bilda en sektionsstyrelse för bryggorna i Skeppsvik.
Bryggvärdar utsågs. Thomas Berntsson, Lars Waern och Bertil Fougstedt. En
bryggvärd saknas. Thomas Berntsson är sammankallande.
-Info om träbåtsektionen. Verksamheten har under året varit blygsam.
-Jan-Eric Eriksson, ordförande i segelsektionen inbjöd medlemmar att komma med
synpunkter och även deltagande i arbetet runt seglingar.
-Karin Björklund tackades för hennes fina insats för vår båtklubb.
15.
Mötets avslutning
Ordförande Kurt Rindstål tackade för visat intresse, avslutade årsmötet och bjöd in
till en kopp kaffe med dopp.
16.

Kaffe

17.

Filmen “Håll Truten” med vår fiskare Sune Johansson visades.

Vid tangentbordet

…………………….

…………………….

Inga-Britt Söderström

Kurt Rindstål

Sekreterare

Ordförande

…………………….

…………………….

Anders Löfgren

Björn Littmark.

Justerare

Justerare

Bilagor
1. Närvarolista
2. Verksamhetsberättelse
3. Resultaträkning
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4. Balansräkning
5. Revisionsberättelse
6. Verksamhetsplan
7. Budget
8. Investeringsplan
9. Stadgar
10. Valberedningens förslag till styrelse Nävekvarns Båtklubb 2017
11. Årets NQBK-are
Övriga förslag som framkom från medlemmar
Förslag till de nya stadgarna
Städavgift för samfällighet

4 (4)

