
Protokoll 
Fört vid årsmötet för Olsnäs Båtklubb den 30 maj 2009. 
 
Närvarolista över de medlemmar som deltog bifogas originalet. 
 

1. Mötet hölls i strålande sol på ångbåtsbryggan vid piren i Olsnäs, där Bernt Bergkvist hälsade 
oss alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Till mötets ordförande valdes Bernt Bergkvist och till sekreterare Ingvar Ahlfort. 
3. Lasse Dahlberg och Ove Matsson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
4. Kallelsen till årsmötet godkändes. 
5. Bernt Bergkvist delade ut verksamhetsberättelsen som lästes och godkändes. 

Ett särskilt tack till Erik Martinsson och Stuss Bengt som helt ideellt lagt ner mycket arbete vid 
utgrävningen vid lilla bryggan. 

6. Kassarapporten lästes upp. Årets resultat var – 1.979,50. Då kassan har ett utgående saldo 
på 69.861,92 ansågs den vara god. 

7. Revisorernas berättelse lästes upp, inget att erinra om och ansvarsfrihet yrkades. 
8. Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet. 
9. Inga motioner från medlemmarna har mottagits. 
10. Beslut togs om följande avgifter: 

a. Medlemsavgift 100 kr 
b. Bryggplats för båt < 5 m 200 kr 
c. Bryggplats för båt > 5m 300 kr 
d. Nya medlemmar               2.000 kr 

11. Ingen budget är framtagen då inga stora projekt föreligger. Vilket godkändes. 
12. Bernt Bergkvist omvaldes till ordförande på 1 år. 
13. Bernt Kungs som varit med från start, avtackades efter 17 år i styrelsen. Christer Kungs 

valdes in och Erik Martinsson omvaldes, båda på 2 år. 
14. Ove Matsson och Christer Stolt valdes till suppleanter på 1 år. 
15. Ingvar Ahlfort och Johan Bergkvist omvaldes till revisorer på 1 år. 
16. Valberedningens representanter Dan Tägt och Mats Dunder (Sammankallande) omvaldes på 

1 år. 
17. Hamnkaptenen Erik Martinsson beviljades frånvaro för att fira sin 80 åriga mor. 
18. Försäkringsansvarig Bengt-Olof Roos berättade om några nyheter i Svenska Sjö’s försäkring 

där bl.a. 2 fartgrupper har blivit en (13-45 knop) samt att för 100:- kan du få en 
ansvarsförsäkring som täcker upp till 12 personer ombord. Båtklubben har bommar och 
bryggor försäkrade. Ansvarsdelen täcker det arbete som vi gör på bryggorna.  

19. Övriga frågor: 
a. Nya medlemmar är Peter Larsson och Karl Erik Johansson. 
b. Leksands Båtklubb har föreslagit till Siljans Båtförbund att en brygga ska anläggas i 

Rossviken. Då viken är grund måste det muddras. Styrelsen får i uppdrag att bevaka 
detta och finna lämplig debiteringsmodell då detta kan komma att fördelas på alla 
båtklubbar. 

c. Efter mötet lades lilla bryggan tillrätta och reparationer gjordes där det behövdes, en 
jordhög spreds ut och alla serverades korv och kaffe. 

 
Olsnäs som ovan 
 
 
Ingvar Ahlfort Bern Bergkvist           Ove Matsson   Lasse Dahlberg 

              


