Protokoll Årsmöte 8 mars 2015
1.

Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.

NQBK:s ordförande Kurt Rindstål hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse gick ut till alla medlemmar via klubbens hemsida och för första gången i klubbens
historia genom massutskick till mobiltelefoner. Mötet anses vara behörigt utlyst.
3.
Godkännande av dagordning.
Punkt 2. bildande av träbåtssektion
punkt 12.4 Övriga frågor.
Med dessa ändringar godkändes dagordningen.
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 Kurt Lilja och Ulla Hagman
6.a. Styrelsens verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelsen har legat ute på hemsidan och fanns bilagda och lästes igenom.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna.
- Medlemsaktiviteter
På årsmötet 2014 deltog 58 medlemmar varav 8 representanter från styrelsen.
Klubben har under 2014 bedrivit verksamhet i mycket stor omfattning enligt uppdraget från
årsmötet. Medlemmar intresserade av träbåtar har startat en grupp under året.
- Segelsektionen och ungdomsverksamheten
Segelsektionen: Pingstregatta och Klubbmästerskap har kört under det gångna året, med
efterföljande medlemsfester.
Ungdomsverksamheten: Ungdomsverksamheten har 3 aktiva utbildade ledare; Ola Lindén
samt Erik Lindén och Robin Nilsson. 35 barn och ungdomar deltog i årets seglarskola. Erik
Lindén, Framgångar inom seglingen skördas av Robin Nilsson, Moa Andersson och Gustav
Lindén. Inte bara nationellt utan även internationellt..
- Fiskesektionen
Fisketillsyn har skett enligt klubbens uppdrag för fiskevattnen. Länsstyrelsen har varit på plats
och tittat på risvasarna. Länsstyrelsen vill att vi fortsätter med tillsyn av dessa.
- Hamnanläggningen
Bryggplatser. Vi har en växande kö till båtplatser, vid årets utgång ca 35 st.
Kontinuerligt bryggunderhåll. Ny brygga och ytterligare en vågbrytare utlagd i Skeppsvik.
Vatten har dragits till Skeppsvik.
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Sjösättningsrampen har förbättrats. Arbetet med att följa upp den framtida utvecklingen av
hamnområdet har pågått under året.
NQBK har tecknat avtal med kommunen om skötsel av rampen. Vi har framfört önskemål om
att få förlänga Fiskebryggan och Jansson-bryggan hos kommunen, men inte fått gehör för
detta. Man arbetar inom kommunen med en plan för hela hamnområdet och vill i dagsläget
inte låsa upp sig. Vi förväntar oss fortsatta diskussioner under 2015.
- Nattvakten
Vaktens syfte är att förebygga stöld och förstörelse. Erfarenheterna från vaktnätterna är
fortsatt goda. Vaktlistan var och är utlagd på hemsidan från januari fram till mitten av mars,
där våra medlemmar har möjlighet att önska vaktdatum. 40% tidigare har önskat själva 2014.
76 % har 2015 anmält sig via vår sida på internet.
18-årsgräns gäller för att få gå vakt.
En räddningsinsats utfördes tack vare våra nattvakter. Tack till alla som har ställt upp och
därmed gjort våra hamnar säkrare.
- Fastigheter
B-huset är ombyggt invändigt.
- Personal
Vår hamnkapten, Christer Carlsson har gått över till att arbeta 50 %.
- Svenska Båtunionen
Detta ingår i medlemsavgiften:
Tidningen Båtliv 6 ggr/år, Direkt anpassat administrativt, webbaserat system.
Förmånliga föreningsförsäkringar. Tillgång till juridisk expertis. Kostnaden beräknas bli 70
kr´/medlem.
Medlemskapet i Svenska Seglarförbundet behålls.
- Utvecklingsarbete, kommunen och framtidsplaner
Parkeringar bakom klubbhuset kommer att byggas. Förhållande båtplats/båtstorlek har setts
över. Förbättrad utmärkning av gästhamnsplatserna har utförts.
-Projektplan / budget
Bryggor Skeppsvik 200 000 kr, Bergvärme Klubbhuset 150 000 kr, Målning Klubbhuset 20
000 kr, Nytt administrativt system SBU 15 000 kr
Totalt 385 000 kr.
- Gästhamn
Vår hamn anses vara mycket attraktiv. Beröm inkommer under hela säsongen för vår
gästhamn och dess skötsel. I år hade vi ca. 960 gästnätter i hamnen. Turistbyrån har varit ett
välkommet inslag i hamnen och har ökande antal besökare för varje år. Inkomsten från
gästhamnen 2014 uppgick till 150.000 kr. Sjömacken är väl besökt av både bilar och båtar och
ger klubben ett ekonomiskt tillskott baserat på hur många liter som säljs.
- Träbåtsbåtsgruppen/Veteranbåtssektionen under bildande
Möten har hållits under det gångna året.
6.b

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret.
Resultat- och balansräkning har kunnat läsas i förväg på nqbk.se.
2013 hade vi ett negativt resultat. Det har förbättrats. Nu har vi en ny hamnkapten, Nils
Jönsson som arbetar 50 %. Christer Carlsson arbetar 50. Gästhamnsavgiften höjs till 200 kr.
Vi ligger över budget. Uppvärmning har varit en stor kostnad. Bergvärme ska installeras.
Reparationer och underhåll av bryggor sker kontinuerligt. Summan av kostnader är i paritet
med budget. Vi har ett bättre resultat än vi väntat och behöver inte ta av reservfond.
Mötet godkände årets redovisning och beslutade om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
7.
Revisionsberättelse.
Revisorerna godkände årets redovisning.
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8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för verksamhetsåret 2014,
vilket beviljades.
9.

Fastställande av medlemsavgifter, milersättning och övriga avgifter samt
eventuella arvoden.
Mötet beslutade inga avgiftshöjningar av medlemsavgifter, dock en högre avgift för
utebliven nattvakt. Vi höjer avgiften till två tusen kr för utebliven nattvakt.
10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskaps/verksamhetsåret
Verksamhetsplan. Utökar antalet båtplatser. Ulf Jansson: Stopp för utökning av
båtplatser?
Vi har en försiktig inställning, en ökning med 10 platser om året.
Budget. Höjning av gästhamnsavgiften för säsongen 2015, från 150 till 200 kr.
Vi ligger hundratusen över jämfört med förra året.
Elkostnaderna. I och med investering i bergvärme minskar våra elkostnader.

10.a Beslut om verksamhetsplan
Mötet godkände verksamhetsplanen för 2015
10.b

Beslut om budget

Mötet godkände budgeten för 2015.
10.c Beslut om Investeringsplan
Tvåhundratusen kr till bryggor och bommar. Bergvärme klubbhuset etthundrafemtio tusen kr,
eftersom vi har ökade elkostnader och ökat varmvattenbehov till gästhamnsbesökare. Nytt
administrativt system femtontusen kr.
Mötet godkände investeringsplanen för 2015
11.

Val av styrelse

11.a Val av ordförande och kassör för en tid av 2 år, dock ej samma år
Omval Kurt Rindstål, ordförande på 2 år.
Bertil Fougstedt, kassör på 1 år för att komma i fas.
11.b Val av 2-3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, dock ej samma år
Hans Sohlström omval 2 år. Lars Jonsson omval 2 år. Ola Lindén nyval 2 år.
Valberedningen omval Martin Eckerdal och Lars Jonsson som suppleanter.
Revisorerna Ann Ekengren och Lennart Hallberg ordinarie, Ingemar Lind och Olle Nilsson
revisorsuppleanter.
Nedan framgår vilka som utgör styrelsen 2015

11.c
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Ordförande:
Ledamot (kassör):
Ledamot (vice ordförande):
Ledamot (sekreterare):
Ledamot (fiske):
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:

Kurt Rindstål
Bertil Fougstedt
Peter Dahlin
Inga-Britt Söderström
Krister Andersson
Hans Sohlström
Ola Lindén
Martin Eckerdal

2015-2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015-2016
2015-2016

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Revisor:
Revisorsuppleant:
Revisorsuppleant:

11.d

11.e

Lars Jonsson
Per Elzén
Marie Andersson
Lennart Hallberg
Ann Ekengren
Ingemar Lind
Olle Nilsson

2015-2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Segelsektionens val av sektionsstyrelse.
Jonas Yngve, Hans Widmark, Åke Svensson.
Nedan framgår vilka som utgör styrelsen 2015:
Vald tom år Om/nyval tom
Ledamot, repr i huvudstyrelsen:
Ola Lindén
2015-2016
Ledamot:
Åke Svensson
2015
Ledamot:
Jonas Yngve
2015-2016
Ledamot:
Hans Widmark
2015-2016
Ledamot:
Vakant
2015
Materialansvarig:
Jan-Åke Thunblad
omval

Ordförande utses på nästa segelsektionsmöte.
11.f

Val av 3 ledamöter till valberedningen
Ulf Myrman avgår.
Valberedare:
Valberedare:
Valberedare:

Ronny Franzén
Göran Wass
Lars Waern

omval
nyval
nyval

12.

Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner:
12.1 Beslut om hantering av arbetsplikt
Styrelsen föreslår att speciella dagar för arbetsplikt tas bort. Vid behov annonseras arbeten ut
på hemsidan, via mail eler telefonkontakt. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
12.2 Beslut om bildande av Veteranbåtssektion
Gäller Träbåtssektion ej Veteranbåtssektion.
12.3 Beslut om Båtunionen
Visning av filmen om Båtunionen. Båtunionen kan vid behov erbjuda oss juridisk hjälp.
Innebär 70 kr mer i medlemsavgift. Vi kommer att fortsätta vara med i Svenska
Seglarförbundet. Beslutades att styrelsen får titta mer på vad det kan innebära att även vara
med i Båtunionen och att styrelsen får besluta om vi ska gå med i Båtunionen.
12.4 Beslut om motioner.
En motion har inkommit. Förslag till bildandet av en Träbåtssektion. Motionen tillstyrks av
styrelsen och godkändes av mötet.
Övriga frågor
1. Information via epost. Vi eftersträvar att samtliga medlemmar har epost för att ta emot
klubbens information. Välkomna till klubben så hjälper vi till att skapa en e-post för er
som inte har.
2. Obetalda fakturor kommer att skickas till inkassoföretag.
3. Elvinsch på mastkranen. Kostnad 200 000 kr. Styrelsen ser över.
4. Förslag på att styrelseprotokollen ligger i dokumentarkivet på hemsidan. Styrelsens
protokoll skall enligt föreningsregler inte läggas ut på hemsidan.
13.

Årets NQBK-are, utmärkelser
Avtackning.
Hans Widmark avtackas för sin tid i styrelsen. Kommer att kvarstå i segelsektionens
styrelse.
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Ulf Myrman avtackas för sitt arbete i valberedningen och som har varit Svenska
kontaktmansuppdrag.

Årets NQBK:are blev Inga-Britt Söderström med hela två motiveringar att:
Detta för hennes idoga arbete under året både i styrelsen och i det dagliga arbetet i
hamnen såväl under vinter- och sommarhalvåret.
Förutom att hålla ordning på styrelse, ordföranden i synnerhet, är IB en mycket
sympatisk och trevlig person, som alltid tänker och agerar för båtklubbens bästa En
riktig företagsmänniska!
Utan Inga-Britt och hennes man PO:s insatser, särskilt under högsäsong i gästhamnen
och runt de olika evenemang som förekommit i klubbens regi, hade vi stått oss slätt.
Styrelsen NQBK
IB har satt sin prägel på hamnkontoret och klubbens arbete. Det är alltid ljus och
blommor med vid våra samlingar i klubblokalen. Protokollverksamheten sköts
exemplariskt. IB lägger ner stor tid med arbete för klubben. För våra båtgäster och
sommaraktiviteter är hon en tillgång. Hon är representant i Hamnfesten och FUNQ.
IB:s positiva glada personlighet medför att klubbarbetet kan bedrivas i en positiv
atmosfär. Styrelsen gratulerar Inga-Britt med utmärkelsen och ser fram mot ett
långvarigt samarbete.
Styrelsen NQBK
14.

Mötets avslutning
Ordförande Kurt Rindstål tackade för visat intresse, avslutade årsmötet och bjöd in till
en kopp kaffe med dopp efter kaffet

15.

Kaffe

16.

Information från Mikael Sundvall på Swede Port Marina

16. a

Vindkraftverk Marviken, Lars Waern

17.

Våra medlemmar Anita och Hans Eklund föreläste om sina 17 år
som jordenruntseglare ombord på S/Y Xora.

Vid tangentbordet

…………………….

…………………….

Inga-Britt Söderström

Kurt Rindstål

Sekreterare

Ordförande

…………………….

…………………….

5 (6)

Kurt Lilja

Ulla Hagman

Justerare

Justerare
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