Årsmötesprotokoll 2020-02-29
Karlsborg

Mötet öppnas av Tony Lindau
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Röstlängden skrevs på och blev godkänd.
Frågan om årsmötet är behörigen utlyst blev godkänd av medlemmarna.
Fastställande av dagordning
Val av ordförande/sekreterare för mötet, Tony Lindau, Eva Arvidsson
Val av protokolljusterare för mötet, Maj-Lis Lindholm
Val av rösträknare, Krister Lindholm
Tony redovisar verksamhetsberättelsen och den godkändes.
Revisor, Marja Martinfelt redovisar revisionsberättelsen och den godkändes.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
Fastställande av:
-Verksamhetsplan, Godkänd. Tillägg: Sätta upp de tre gamla stolparna med lampor på
stora gräsplanen mot klubbstugan.
-Avgifter:
Medlemskap höjs med 100:- till 500:2 meters båtplats – 900:2,5 meters båtplats – 1300:3 meters båtplats – 1700:3.5 meters båtplats – 2100:Köavgift: BAS – 400:-Budget för verksamhetsåret 2020 - Godkänd
Förslag:
-Solceller till klubbstugan. Naturvårdsverket kan ge bidrag till solceller på klubbstugan.
- timer på stolparna så att inte det går ström dygnet runt till båtarna.
- styrelsen införskaffar mätare så att vi kan kolla upp var all el tar vägen.
För information
-Vi sökte bidrag för belysning och tömma sopor hos kommunen. Det blev avslag.

11. Val av styrelse

Håkan omval på 2 år
Mikael omval på 2 år
Krister omval på 2 år.
Suppleant till styrelsen
Morgan Gustavsson 1 år
Kristina Nilsson 1år

12. Val av revisorer

Marja Martinfäldt – 1 år
Ingrid Alfredsson – 2 år
Suppleant till revisor
- Valberedningen får jobba vidare på den frågan
13. Val av valberedningen

Leif Larsson – 1 år
Angelica Gustavsson – 1 år
10. Propositioner och motioner
-

Fiberanslutning till klubbstugan. Förslag: 10 000:- för ingrävning/installation.
Införskaffa taggar till bommarna/klubbstugan och toaletterna.

Årsmötet anser – vi väntar med fiber och satsar på taggar till bommarna.
-

Båtmaja – en manuell tömning till båtar. Pris 17 000:- exkl. moms, frakt & emballage.

Årsmötet anser – Avvakta
-

Gräsklippning. Avtalet är uppsagt och Peter Hedfors har erbjudit sig att utföra
arbetet.
En ny motor behöver köpas in. Förslag: 13.000:- inkl. moms från RC Holm. Morgan
Gustavsson erbjuder sig att göra iordning klipparen.
Årsmötet anser: Motorn köps in och byts.. Peter slipper betala båtplatsen.
Tony beställer motorn och den levereras till Morgan.

14. Övriga frågor

Många kommer till arbetsdagarna vilket gör att inkomsten för arbetsdagar inte blir så hög. Från
2016 har inkomsterna legat på ca 50 000:-. Det har gått ner till ca 30 000:-

Förslag: schemalägga arbetsdagarna till båtplatserna. Där alla får en tilldelad dag som
de kan köpa sig fria med 500:- eller själva ansvara för att byta med någon annan.
Det behöver vara en/två som håller i vad som ska göras varje tillfälle.

-

Vi behöver några extra arbetstillfällen under våren för att sätta dit bommar. Ta upp
stolpar/bryggor. Första veckan i april. Frivilliga anmäler sig till ordf.
Förslag: Ett par bestämda dagar som medlemmar får komma och hämta sina
klistermärken i klubbstugan. Sänka kostnader för porto.

Karlsborg 2020-02-29
Eva Arvidsson

Justerare:

____________________________
Maj-Lis Lindholm

