Protokoll
Årsmöte i Nävekvarns Båtklubb, Brukslokalen, Nävekvarn 2 mars 2019

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
NQBK:s ordförande Kurt Rindstål hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Röstlängd
upprättades, 46 personer deltog i mötet. Bilaga 1.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse gick ut till alla medlemmar via klubbens hemsida, mail och på anslagstavlor. Mötet
anses vara behörigt utlyst.
3. Fastställande 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 Lars Waern.
6.a. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse det senaste
verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen har kunnat läsas på hemsidan och fanns i pappersform på plats samt
lästes igenom. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna.
Bilaga 2
6.b Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
Året 2018 slutade på ett negativt resultat med 150 000 kr. Rörelseintäkterna ligger 25 000
under budget. Ungdomssektionen var budgeterad för, men ingen sådan verksamhet har
förekommit. Subliften är nu helt avskriven. Personalkostnaderna har blivit större än
budgeterat. Dock finns anordnarbidrag på plussidan. Totalt personalkostnad 80-90 000 kr
över budget. Räntekostnaderna har minskat genom förhandling med Nordea. Bilaga 3.

Fiskearrendets kostnader är 33 000 kr. Krister Andersson, fiskeansvarig informerar att alla
medlemmar har möjlighet att använda sig av att fiska på detta vatten. Fisket gäller nätfiske.
20-30-tal medlemmar använder sig idag av möjligheten.
Handlingarna godkändes av mötet och lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse
Revisorerna godkände årets redovisning. Bilaga 4.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för verksamhetsåret 2018,
vilket godkändes av mötet.
9. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt eventuella
arvoden.
Underhållsbehov och personalbehov gör att klubben är i behov av ökade intäkter. För att
möta detta föreslår styrelsen en höjning av fasta medlemsavgiften med 150 kr. Differentiering
föreslås av sjösättning/torrsättningskostnaderna pga att större båtar kräver mer arbetsinsats än
mindre båtar. 700 kr mindre båt resp 900 kr större båt. Förslag även på höjning av
vinterförvaringskostnad. Mötet beslutade enligt förslaget.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret
Ytterligare räddningsstegar kommer att sättas upp.
Två elmätare finns nu i A-huset för att skilja på klubbens verksamhet och restaurangens
verksamhet. Elinstallationen i verkstaden ses över. Undersökning pågår att ordna elladdstolpe
för bilar. En båt med elmotor kommer att köpas in för att underlätta för nattvakter och båtägare
ta sig mellan stora hamnen och Skeppsvikshamnen.
Klubben har tecknat 3-årigt avtal med Systrarna Brådhés AB. 2019 kommer hyresintäkterna gå
till förbättringar i byggnaden.

10.a Beslut om verksamhetsplan
Mötet godkände verksamhetsplanen för 2019.
Förslag inkom från Ann Ekengren till nästa år, att arvodena höjs väsentligt för att på detta sätt
locka yngre personer. Bilaga 5.

10.b Beslut om budget
Mötet godkände budgeten för 2019. Bilaga 6.

10.c Beslut om investeringsplan
Ingen plan föreligger gällande investeringar 2019.

11.a Val av styrelse Nävekvarns Båtklubb 2019
Kurt Rindstål, ordförande omval 2 år. 2019 och 2020
Jan-Eric Ericson, nyval 2 år. 2019 och 2020
Hans Sohlström omval 2 år. 2019 och 2020
Suppleant Martin Eckerdal omval 2 år. 2019 och 2020
Suppleant Lars Jonsson omval 2 år. 2019 och 2020
Fyllnadsval då en suppleant har slutat, 1 år nyval Lars T Jonsson. 2019.
Samtliga valdes.
11.b Val av revisorer
Omval av Ann Ekengren och Lennart Hallberg, 1 år.
Nils Rydström ersättare, nyval 1 år.
Samtliga valdes på 1 år.
11.c Val av valberedningen
Ronny Franzén och Lars Waern
12. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner
Inga inkomna motioner.
13. Årets NQBK-are, utmärkelser
Ingen utsedd för året 2018.

14. Övriga frågor
- Avtackning av vår mångårige medarbetare, hamnkapten Christer Karlsson. Ordföranden
höllt ett fint tacktal över Christers värdefulla insats under åren.
- Avtackning av Ola Lindén och Thomas Berntsson för deras insatser i båtklubben.
- Ett segelsällskap, Nävekvarns Segelsällskap, NQSS håller på att bildas i Nävekvarn, vilket
underlättar för att medlemmarna ska ges möjlighet att ställa upp i seglingstävlingar. Jan-Eric
Eriksson arbetar aktivt med flera frågor såsom temadagar, ungdomsverksamhet och
seglingsutbildning för vuxna mm.
Bli gärna medlemmar i segelsällskapet, till den förnäma avgiften 100 kr per år i
medlemsavgift för NQBK:are.

15. Mötets avslutning
Ordförande Kurt Rindstål tackade för visat intresse, avslutade årsmötet.

16. Mötets deltagare inbjöds till social samvaro och att njuta av kaffe och
bullar
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