
Protokoll fört vid årsmötet för Olsnäs Båtklubb

den 19 maj 20L8.
Närvarolista över de medlemmar som deltog bifogas original protokollet.

1. Mötet hölls i soligt väder vid Piren i Olsnäs där Mats Rinaldo hälsade oss

välkomna och öppnade mötet.
2. Mötet godkände avprickad närvaro som röstlängd.

3. Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Föreslagen dagordning godkändes.

5. Till mötets ordförande valdes Mats Rinaldo och sekreterare Tommy Kungs.

6. Mats Dunder och Ronny Högvall valdes att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

7. Mats Rinaldo redogjorde för verksamhets- och förvaltningsberättelsen som

godkänndes,

Antalet medlemmar är vid utgången av verksamhetsåret är 63 st.

Kassarapporten lästes upp av kassören lngvar Ahlfort och resultatet blev -9,035.71

Med ett utgående saldo på 63,8L2.66 kr ansågs kassan vara god.

8. Revisorernas berättelse lästes upp, inget att erinra om och ansvarsfrihet yrkades.

9. Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet,

10. lnga motioner
L1. Förslag tillförtydligande av § 3 Båtplats, samt beslut om prioriteringsregler för

tilldelning av båtplats godkändes.

12. Beslut om avgifter togs enligt följande:
a. Medlemsavgift 200 Kr

b. Bryggplats upp till 5 m 200 Kr

c. Bryggplats mer än 5 m 300 Kr

d. lnträdesavgift för båtplats 2000 Kr

e. Ej deltagande i arbetsdag ( gäller medlemmar med båtplats ) 100 Kr

f. Rampavgifter: Säsongsavgift 200 Kr och engångsavgift 40 Kr för icke

medlemmar.
13. Petter Martinsson valdes som ordförande på 1 år.

L4. lngvar Ahlfort och Christer Stolt omvaldes som ledamöter på 2 år. Lars Andersson

valdes som ledamot på 1 år. Han ersätter Petter Martinsson.
L5. Ronny Högvall och Mikael Roos omvaldes som suppleanter på 1 år.

16. Ulf Lundström omvaldes på 1 år. Uno Bergström valdes på 1 år som revisorer.

17. Rune Skarner omvaldes på 1 år som revisor suppleant
18. Anders Bergkvist ( sammankallande ) och Börje Markus omvaldes som

valberedningens representanter på 1 år.

19. Johan Bergkvist ( sammankallande ) , Lasse Persson och Christer Stolt omvaldes
på 1 år till hamnkommiten.



20. Övriga frågor: Mötet beslutade om inköp av en gräsklippare, gärna begagnad för
klippning av gräsytorna vid piren.

Trollingtävlingen äger rum L:a helgen i september.

Mötet beslutade att medlemsavgift och avgift för bryggplats ska betalas senast sista

Juni. Avgift för ej deltagande i obligatoriska arbetsdagar faktureras i Dec. Efter mötet

sker traditionsenligt bomiläggning och ev. reparation av bryggor. lnnan mötet

avslutades avtackades avgående ordförande Mats Rinaldo.

21. Mats Rinaldo avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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