
Protokoll fört vid årsmöte för Gustavsbergs Båtklubb

Torsdag 11 mars 2021klockan 19.fiF21.fi)

1. Årsmötet öppnande

Årsmötet öppnades av s§relseordförande Calle Bildsten

Calle hälsade alla välkomna till GBK:s första digitala årsmöte. Calle förklarade att
årsmötet hålls digitalt via ZOOM med anledning av pandemin. Calle berättade även

att mötet kommer att spelas in, vilket ingen från mötet motsade sig.

2. Fasbtällande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmalrter

Mötet fastställde röstlängd och ombudsfullmakter {tre ombudsfullmakter hade

inkommitvia mejl).

3. Fråga om mötet år behörigen utlyst

Mötet förklarades behörigen utlyst.

4. Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande får årsmötet valdes Fer Stadig och till sekreterare valdes

Magnus Hedmo.

5. Val av wå protokolliusterare samt tuå rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Thijs Dirkse och Max Erikson.

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste

verksamhetsåret

Mötesordförande redogjorde för respektive ansvarsområde utifrån det som

skrivits i verksamhetsberättelsen.

Mötesordförande undrade om det fanns några frågor utifrån verkamhetsberättelsen.

En fråga om kostnaden för det nya klubbhuset ställdes. Utifrån den frågan frirklarade

avgående kassör Margit afi klubbhuset har blivit dyrare än planerat. Detta

bland annat med anledning av att grunden blev dyrare än planerat. Lars-Anders

förtydligade att även fast klubbhuset gått över budgeten så är kostnaden per

kvadratmeter långt under kostnaden för en liknande byggnad. Flera medlemmar

han ideellt hjälpt till och fortsätter hjälpa till för att färdigställa det nya klubbhuset så

att kostnaden kan hållas nere så mycket som det bara går"



En miljöfråga ställdes och miljöansvarig Annika förklarade att endast båtar utan

antifoulingfärg (typ VC L7 etc) får tvättas i båtbottentvätten med hänvisning till
kommunens regler.

I övrigt vad gäller bottentvätten så jobbar styrelsen vidare med tydliggörande av

rutiner etc för den.

En fråga kring resultaträkning ställdes avseende vad som går in i kostnaden på cirka

600.000 kr? Margit förklarade att den största delen i denna post (över 400.000 kr)

avser kostnader för lyftkranen.

8. Revisorernas berättelse

GBK:s revisor Jonny Jakobsson läste upp revisionsberättelsen, samt resultat- och

ba la nsrä kning. Dä refter tillstryktes styrelsen ansva rsf rihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

Mötesordförande undrade om det fanns några frågor utifrån fastställande av

verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

verksam hetsberättelsen,

En fråga som föranledde en diskussion gällde investeringen i det nya

låshanteringssystemet. Vad gäller fråga om eventuell återbetalning av tidigare

erlagd nyckeldeposition så har inte styrelsen bottnat i den frågan än, men

förklarade att en tänkt lösning eventuellt skulle kunna vara att de som tidigare

har erlagt nyckeldeposition får betala ett lägre pris för den nya nyckeln.

Efter önskemål från mötet förtydligade Margit budgeten och de planerade

investeringarna för 2027. I kostnadsposten för reparation, underhåll och förbättringar

ingår kostnad för markförbättringar, vilket behöver göras då varvet har en

rörlig mark. Höjningen av varvsavgiften avser investering i ett nytt

båthanteringssystem.

En längre diskussion uppstod gällande föreslagen avgiftshöjning och investering i ett
nytt båthanteringssystem. Utifrån detta redogjorde Fredrik Westin, varvschef vid GBK

sedan två år, för investeringen av ett nytt båthanteringssystem. Fredrik förklarar

att GBK måste tänka på framtiden och det gamla båthanteringssystemet har

medfört en väldigt trång hantering och är även är tungjobbat både för medlemmar



och funktionärer. Detta har bland annat medfört att det är svårt att rekrytera
planbasar.

Fredrik Westin förklarade vidare att det är mycket viktigt att förbättra båthanteringen
gällande:

e Säkerhet
o Enkelhet
o Tidseffektivitet och flexibelt

Det finns en rad olika båthanteringssystem att välja mellan på marknaden, bland
annat nämndes:

r Sublift
r Hydrualvagn
r Roodberg

Det är viktigt att GBK möter framtiden avseende:

o Större båtar
r Enkelt och bekvämt båtliv
o Vi har mindre tid
o Svårt att hitta ideella krafter med praktiska kunskaper.

Om föreslagen avgiftshöjning röstas igenom, så kommer Fredrik Westin tillsätta en

arbetsgrupp vars uppdrag är att jobba rned att ta fram ett nytt båthanteringssystem.

Ett antal följdfrågor ställdes vilket föranledde en längre diskussion. Bland annat
diskuterades om inte tänkt båthanteringssystem skulle kunna vara ftir professionellt,

vilket eventuellt skulle kunna håmma medlemmar att våga använda systemet. Åsikter
lades även fram att ett nytt båtsystem skulle kunna locka fram nya funktionärer.

Ett antal frågor berörde även farhågan att avgiften skulle höjas för all framtid. Calle

förtydligade att avgiftshöjningen inte nödvändigtvis behöver ses som statiskt, utan att
den eventuellt kan komma att sänkas över tid.

En diskussion fördes dår önskan hade varit att styrelsen borde ha utfört en

konsekvensanalys och att förslaget borde ha varit tydligare innan förslaget till nytt
båthanteringssystem lades fram.

Efter dess att alla medlemmar hade fått komma till tals konstaterade

mötesordföranden Per Stadig att frågan alltså avser en post i budgeten som är tänkt
att höjas.



Mötesordförande påkallade röstning avseende höjning av avgift:

Mötet önskade votering, vilken genomfördes och kontrollräknades av rösträknarna.

Bifaller avgiftshöjning: 44 medlemmar för.

Bifaller inte avgiftshöjningen: 11 medlemmar mot.

Röstningen genom votering förklarades avslutat och mötesordföranden konstaterade

att budgeten och avgiftshöjningen godkändes av årsmötet.

11. Val avvice ord$rande på 2 år

Valberedningen genom Mats Björkman föreslår Kjell Sahl6n tillvice ordförande på

två år.

Mötet valde Kjell Sahl6n tillvice ordförande på två år.

t2. Val av fyra ledamöter

Valberedningen genorn Mats Björknran föreslår val av följande personer som

ledamöter:

Nyval: Staffan Sundberg (kassör)l år

Omval: Göran Forsman (vice kassör) 2 år

Omval: Fredrik Westin (varvschef) 2 år

Omval: Annika Anderson (miljöombud)2 år

Mötet godkände val av de fyra ledamöterna ovan enligt valberednings förslag.

13. Val av en revisor på 2 år, samt två renisorcsuppleanter på 1 år

Valberedningen föreslår val av föliande personer till revisor och revisorssuppleanter:

Nyval: Cecilia Landmark, revisor,2 år

Omval: Marie Edberg, revisorssuppleant, 1 år

Nyval: Mats Lindahl, revisorssuppleant, 1år

Mötet godkände val av revisor, samt revisorssuppleanter enligt valberedningens

förslag ovan.



t4. Val av valberedning bestående av 5 ledamöter och 3 suppleanter

Förslag till Valberedningen:

Mats Björkman, sammankallande

Håkan Wahlström

Krister Byström

Lotte Johansson

Ove Södergren

Mötet godkände val av valberedning enligt ovan.

Anmälan av funktionärer

Mölnvik:

Thijs Dirkse och Max Eriksson tillkon'lmer som planbasar

Farstaviken:

Hamnkapten saknas i Farstaviken just nu

Avslutning

Mötesordföranden avslutade årsmötet

Styrelseordförande Calle tackade Per Stadig för hans insats som ordförande under

årsmötet. Calle tackade även av Margit och Kerstin för deras engagemang i

GBK:s styrelse.

15.

16.

Vid protokollet

Thijs Dirkseffi

Justeras


