Årsmöte
2021-09-18

Protokoll
Nävekvarns båtklubb

Årsmöte NQBK 2021
Närvarande: Se bifogad närvarolista

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Kurt Rindstål hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för
öppnat. Kurt beskrev kort att dagens möte sker i spegling av att vi haft en pandemi som
förhindrat möten samt att det framkommit en del otydligheter i förra årsmötets protokoll, samt
att de 2017 antagna stadgarna inte följts avseende val till styrelse. Med dagens möte är
förhoppningen att dessa oklarheter reds ut.

§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade efter förslag att välja Kurt Rindstål till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.
Årsmötet beslutade efter förslag att välja Erik Carlgren till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare att justera dagens protokoll samt vid behov agera rösträknare
Årsmötet beslutade efter förslag att välja Lars Balkare och Bo Pettersson att justera
protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen
Ordförande konstaterar att dagordningen utsänts tillsammans med kallelsen stadgeenligt, 3
veckor före årsmötet.
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen med tillägg för punkten övriga frågor.

§ 6 Fastställande av röstlängd
29 röstberättigade medlemmar prickades av på lista vid ankomst till årsmötet.
Årsmötet beslutade att fastställa denna lista såsom röstlängd (bifogas protokollet).
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§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
Ordf. efterfrågar om kallelsen kan anses vara delgiven medlemmarna i enlighet med
stadgarna då den utskickats till samtliga medlemmar via e-post eller post den 24 augusti,
samt varit angiven i god tid på hemsidan.
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna korrekt utlyst.

§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste
verksamhetsåret 2020
Verksamhetsberättelse och ekonomisk resultatredovisning för föregående verksamhetsår har
skickats ut med kallelsen, samt redovisades vid mötet av ordförande och kassör. Med
anledning av en fråga om redovisning av balansräkningen, meddelade kassören att
balansräkningen kommer ett kompletteras till handlingarna samt redovisas på NQBK
hemsida.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för
verksamhetsåret 2020 , med justering av ett årtal (sid 2 i verksamhetsberättelsen) och lägga
dessa till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse
Föreningens revisor Lars Balkare läste upp revisionsberättelsen samt föreslog att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
Årsmötet beslutade att godkänna avlämnad revisionsrapport (bilagt protokollet)

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Ordförande konstaterar att inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till
årsmötet.
Årsmötet beslutade att lämna denna punkt och gå vidare i dagordningen.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för verksamhetsår 2021.
Ordförande förklarar att året 2021 präglats starkt av coronapandemin och restriktioner kring
möten. Detta har påverkat både styrelsens arbete under året, men också orsakat att
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årsmötet senarelagts. Styrelsen har därför valt att arbeta vidare i enlighet med tidigare
beslutade inriktningar samt sett till att verkställa nödvändigt underhåll och angelägna
kvalitetsförbättringar i båtklubbens anläggningar. För att kunna arbeta utifrån en plan och
göra uppföljningar mot denna, så har styrelsen på eget initiativ tagit fram en
verksamhetsplan och budget som på mötet kort redovisades av ordförande. Då det endast
återstår en mindre del av året 2021 så föreslår styrelsen årsmötet att besluta om att
tillträdande styrelse slutför verksamhetsåret 2021 med prioritering att slutföra påbörjade
arbeten, samt att återkomma till nästa års stämma med förslag till verksamhetsplan och
budget för årsmötesbeslut för verksamheten 2022. Angående avgifter kom en fråga upp på
mötet om vad som gäller för avgift för vinterbryggplats, samt vid vilka datum som denna
gäller. Ordförande påpekade att den kommande vintern kan det bli svårt att tillhandahålla
vinterplats då större förändringar i brygganläggningen planeras att ske.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för
resterande del av verksamhetsåret 2021, samt att en ny verksamhetsplan och budget
arbetas fram för verksamhetsår 2022, att besluta vid nästa årsmöte.
Årsmötet beslutade också att i efterhand godkänna att medlemsavgifter samt övriga
avgifter för medlemskap, båtplats mm för 2021 ska vara oförändrade från 2020, samt att ett
förtydligande om vinterbåtplats tas fram och informeras om till medlemmarna.

§ 13 Val av styrelse
Ordförande påpekade att de val som ska ske för verksamhetsåret 2021 och därefter
framgent måste anpassas till stadgarnas angivna valordning som säger att:
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör och 5 övriga ordinarie
ledamöter samt 3 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för
en tid av ett år. Ordförande och 3 ledamöter väljs jämna år, kassör och 2 ledamöter udda år.
Valberedningens förslag till val som skickats ut till alla medlemmar, redovisades muntligt av
Bo Pettersson.
Val av Ordförande, 1 år
Valberedningen förslog Kurt Rindstål, fyllnadsval 1 år, fram till nästa års stämma.
Årsmötet beslutade att välja Kurt Rindstål till ordförande för tiden fram till nästa årsstämma

Val av Kassör 2 år
Valberedningen förslog omval av Bertil Fougstedt för 2 år fram till årsstämma 2023.
Årsmötet beslutade att välja Bertil Fougstedt till kassör på 2 år för tiden fram till ordinarie
årsstämma 2023.
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Val av övriga ledamöter
Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter. En särskild presentation av
Anette Pettersson och Erik Carlgren begärdes och dessa bereddes att kort berätta om sig
själva.

Förslag:
Jan-Eric Eriksson
fyllnadsval 1år fram till ordinarie årstämma 2022
Hans Sohlström
fyllnadsval 1år fram till ordinarie årstämma 2022
Tord Månsson
fyllnadsval 1år fram till ordinarie årstämma 2022
Erik Carlgren
Omval 2 år fram till ordinarie årstämma 2023
Anette Pettersson
Nyval 2 år fram till ordinarie årstämma 2023
Årsmötet beslutade att välja övriga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag

§ 14 Val av suppleanter
Valberedningen presenterade sitt förslag till suppleanter fram till nästa ordinarie årsstämma
2022
Rikard Forsman
omval 1 år fram till ordinarie årsstämma 2022
Krister Andersson
nyval 1 år fram till ordinarie årsstämma 2022
Martin Karlsson
nyval 1 år fram till ordinarie årsstämma 2022
Årsmötet beslutade att välja suppleanter enligt valberedningens förslag fram till nästa
ordinarie årsstämma 2022.

§ 15 Val av revisor
Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer och revisorssuppleant.
Mats Öhman
nyval 2 år till revisor fram till ordinarie årsstämma 2023
Lennart Knorring
omval till revisorsuppleant 1 år fram till ordinarie årsstämma 2022
Årsmötet beslutade att välja Mats Öhman och Lennart Knorring enligt valberedningens
förslag.
§ 16 Val av valberedning
Förslag till valberedning, 3 personer varav en sammankallande föreslogs av årsmötet
Årsmötet beslutade att för 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022
välja Bo Pettersson att ingå i valberedningen samt att vara sammankallande
välja Anders Henckel att ingå i valberedningen
välja Per Edlund att ingå i valberedningen
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§ 17 Information om nytt arrendeavtal med Nyköpings kommun
Erik Carlgren redovisade förändringar i nuvarande arrendeavtal med Nyköpings kommun
som kommer att ersättas av 2 nya avtal från och med 1 maj 2022. Innehållsligt innebär de
nya avtalen att Fiskebryggan inte längre kommer att ingå i båtklubbens avtal samt att ett
separat 1-årigt avta med 1 års förlängning åt gången omfattar sjösättningsbryggan. Det
större avtalet löper på 7 år med 1 års förlängning åt gången och ger utrymme för förlängning
av G-bryggan.
§ 18 Information om förhandlingsläget och förändringar av brygganläggningar 2022,
när arrendeförhållandena ändras.
Ordförande beskrev kortfattat att då ingen överenskommelse om Fiskebryggan kunnat träffas
med SPM så kommer styrelsen att verka för utrivning av hela Fiskebryggan. Detta kräver
ansökning till Mark och miljödomstolen samt ska vara klart slutfört senast 30 april 2022. En
eventuell omplacering av två av bryggdelarna planeras, en del till huvudbryggan, en del till
att förlänga G-bryggan.

§ 19 Avtackningar samt Årets NQBK-are, utmärkelser
Martin Eckerdal slutar i styrelsen efter flera års insatser. Martin som inte finns närvarande
på mötet avtackas med blommor
Lennart Hallberg avgår som revisor och avtackades med blommor
Lars Jonsson, som avgår från styrelsen har bidragit stort med särskilda insatser i olika
projekt, som ex kan nämnas elinstallationer i verkstaden. Lars avtackas också med blommor.
Tommy Heltborg, har med ideella arbetsinsatser bidragit till att klubbens kostnader hållits
låga, ex byggandet av nya reningsverket för spolplattan. Tommy utses till årets NQBK-are
Thorbjörn Eriksson som också utses till årets NQBK-are har bidragit med en rad olika
ideella insatser, t ex Städat ur verkstaden, skött sophanteringen och varit allmänt behjälplig
med det som dyker upp.

§ 20 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande för dagens möte och förklarade årsmötet avslutat.

____________________
Erik Carlgren
Sekreterare

____________________
Kurt Rindstål
Ordförande

____________________
Lars Balkare justerare

____________________
Bo Pettersson, justerare
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