
Protokollfört \rid årsmöte för Gustavsbergs Båtklubb (CBK)

Torsdag 10 mars 2022 klockan 19.O0-2O.1O

1. Årsmötets öppnande

Calle Bildsten hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsmötet

öppnat.

2. Fastställande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter

Mötet fastställde röstlängd (52 st) och ombudsfullmakter (2 st).

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

Mötet förklarade mötet behörigen utlyst.

4. fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen och det konstaterades att eventuellt övriga frågor

behandlas efter själva årsmötet.

5. Val av ordförande och sekreterare fiir mötet

Till ordförande fdr årsmötet valdes Per Stadig och till sekreterare valdes

Magnus Hedmo.

6. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Mats Björkman och Sven-lnge

Landrnark.

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberäftelse för senaste

verksamhetsåret

Mötesordförande redogjorde för respektive ansvarsområde utifrån det som

skrivits i verksamhetsberättelsen.

Mötesordförande undrade om det fanns några frågor eller funderingar utifrån
verksam hetsberättelsen.

Thijs Dirkse önskade förtydliga att han under punkten ekonomi, inte vill att
upptagningsvagn ses som en kostnad utan som en investering.

r Under punkten Farstaviken önskade Lotte Johansson förtydliga att hon

tillträdde som ny hamnkapten 2021.
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8. Revisorernas berättelse

GBK:s revisor, Jonny Jakobsson, gick igenom hur revisorernas arbete bedrivs och läste

därefter upp revisionsberättelsen, samt resultat- och balansräkning. Därefter

ti llstryktes styrelsen ansva rsfri het för rä kenska pså ret 202 1.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för verksamhetsåret 2022

Mötesordförande undrade om det fanns några frågor eller funderingar utifrån
fastställande av verksamhetsplan. avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
verksa mhetsberättelsen.

o Efter medlems fråga om varvsavgiften förklarade Calle Bildsten att
varvsavgiften nu kommer att sänkas. Höjningen, vilken beslutats vid tidigare
årsmöte, var endast en tillfällig höjning med anledning av

investeringskostnaden för det nya båthanteringssystemet.

o Calle Bildsten förtydligade även, efter fråga från medlem, att avgiften gällande

miljöavgiften avser betalning av båttvätten. När båttvätten är betald så

försvi n ner mi ljöavgiften.

o En diskussion uppstod gällande de förslag till torr-sjösättningsavgifter för 2022

utanför ordinarie upptagning- och sjösättningstider vilka idag ligger på 650 kr

och 850 kr beroende på båtlängd. Ett önskemål om att höja dessa två poster

med 100 kr till 750 respektive 950 lades fram.

Mötesordförande frågade om mötet kunde gå till beslut gällande

förslaget att höja de torr- och sjösättningsavgifter vilka idag ligger på

650 kr respektive 850 kr till 750 kr för båtlängd <25 fot, respektive 950

kr för båtlängd =<25 fot ? Mötet sade ja till att gå till beslut, varefter
mötet röstade ja till avgiftshöjning av de två posterna med respektive

100 kr.

r En diskussion gällande om det finns något i budgeten som täcker investeringar
gällande säkerhetshöjande investeringar för GBK? Calle Bildsten förklarade att
det inte finns en speciell post som avser säkerhetshöjande investeringar, men

att säkerhetshöjande investeringar sker löpande. Som exempel görs just nu en

säkerhetshöjande investering med att förlänga staketet vid Mölnvikshamnen,
vilket är en säkerhetshöjande åtgard.

Efter ovan diskussioner och beslut gällande avgiftsändringen gällande torr- och

sjösättningsavgifter enligt ovan undrade mötesordföranden om mötet kunde fastställa

verksamhetsplan, avgifter och budget.

Mötet fastställde verksamhetsplan, avgifter och budget.
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11. Val av ordförande på 2 år

Valberedningen genom Mats Björkman föreslår Anders Persson till ordförande på

två år.

lngen övrig nominerad till ordförande

Mötet valde Anders Persson till ordförande på två år.

L2. Val av tre styrelseledamöter på 2 år och två styrelseledamöter på 1 år

Valberedningen genom Mats Björkman föreslår val av följande personer som

ledamöter:

Nyval: Åsa Persson, Kassör 1 år

Omval: Lars-Anders Svensk, hamnchef 2 år

omval: Jan-Åke Ström, klubbmästare 2 är

Omval: Magnus Hedmo sekreterare 2 är

Nyval Fyllnadsval: Johnni Tvinghagen, varvschef 1 år

Under året har Fredrik Westin avgått som varvschef och Staffan Sundberg har avgått

som kassör.

Kvarstår i styrelsen gör Göran Forssrnan som under årsmötet 2021valdes till vice

kassör på två år, Annika Andersson som valdes till miljöombud på två år under

årsmötet 2021, samt Kjell Sahlen som valdes till vice ordförande på två år under
årsmötet 2021.

lngen övrig nominerad till styrelsen.

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

13. Val av en revisor pä 2 är, samt två revisorssuppleanter på 1 år

Valberedningen föreslår val av följande personer till revisor och revisorssuppleanter:

Omval: Jonny Jakobsson väljs till revisor på 2 år

Omval: Marie Edberg, revisorssuppleant, 1år

Omval: Mats Lindahl, revisorssuppleant, 1 år

Kvarstår gör Cecilia Landmark som under årsmötet 2021 valdes på 2 år

I övrigt ingen nominerad ti[[ revisor.

Mötet godkände val av revisor, samt revisorssuppleanter enligt valberedningens
förslag ovan.
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L4. Val av valberedning

Förslag till Valberedningen :

Omval: Mats Björkman

Nyval: Calle Bildsten, sammankallande

Omval: Christer Byström

Omval: Lotte Johansson

Omval: Ove Södergren

I övrigt ingen nominerad tillvalberedningen

Mötet godkände val av valberedning enligt ovan.

15. Anmälan av funktionärer

Mölnvik:

Lars-Anders Svensk Hamnchef

Johnni Tvinghagen Varvschef

Lars Areflykt Hamnkapten

Håkan Siossberg Kran och traktorförare

Anders Persson Kran och traktorförare

ioakim Schroderus Kran och traktorforare

Robert Eriksson Kran och traktorfdrare

Lars Bovin Kran och traktorförare

Jerry Svedlund Kran och traktorförare

Bengt Allebrink Traktorförare

Anders Eklund Traktorförare

Thijs Dirkse Arbetsledare och platsansvarig för motorbåtar, övre plan

Max Eriksson Arbetsledare och platsansvarig för segelbåtar

Kenneth Silversten Vattensystem och pump

Per Mehlqvist Båtbottentvätt

Jenny Persson XRF-mätare

AffiStork XRF-mätare

Shinya Sakai XRF-mätare



Farstaviken:

Lars Anders Svensk

Lotte Johansson

Gunnar Edberg

Kenneth Silversten

KjellSahl6n

Hamnehef

Hamnkapten

Funktionär

Vattenrystem och pump

Administratör

16. Anslutning

Arne Sahldn utses av styrelsen till hedersmedlem och hedrades med ett diplom.

Avtackning av kassör Staffan Sundberg

Anders Persson avtackade Calle Bildsten och tackade för hans mångåriga

engagemang och överräckte en blomsterbukett och ett presentkort.

Calle Bildsten tackade Per Stadig för hans insats sorn ordför'ande under årsmötet.

Justera§:

WB{,ilq,',^
Mats BiörkmCn

fi,rrt - l*,4/ /*.^ arr,,*rl,
Sven-lnge Landmark


