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PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2022 
KÖPMANHOLMENS BÅTKLUBB 
 

 

Protokoll fört vid årsstämma för Köpmanholmens båtklubb , 889600-9340, den 2022-02-22  

Plats: Ringarbönninga i Köpmanholmen och digitalt via Teams. 

Närvarande 
Se bifogad deltagarlista. 

 

1 Årsmötets öppnande 
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jörgen Söderström. 

2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes och fastställs. 

3 Fråga om årsmötet utlysts rätt 
Ja 

4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Som ordförande väljs Jörgen Söderström och som sekreterare väljs Tomas Roos-Andersson 

5 Val av justeringsmän 
Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet, utsågs Simone Svensson, Ulf 
Eneroth 

6 Antal nya medlemmar 
Under föregående år tillkom 5st nya medlemmar och 3st har lämnat klubben.  

7 Medlemsavgifter 
Styrelsen föreslår att ej höja några avgifter. Röstning genomfördes och medlemmarna röstade Ja 
till förslaget.  



 
 

2(6) 
 
 

Se regelverk för medlem 2021. ”KBK regler 2021.pdf” 

8 Arvoden 
Inga arvoden delas ut till styrelsemedlemmar.  

9 Verksamhetsberättelse och bokslut 
Ordförande redogör det gångna året.  

Verksamhetsberättelsen godkändes av medlemmarna utan tillägg.  

Ekonomiska rapporten godkändes av medlemmarna.  

Se ” Verksamhetsberättelse 2021.pdf”. & Finansiell rapport 2021.pdf (bifogas detta 
dokument).  

10 Revisionsberättelse 
Revisorerna föredrog sin berättelse och rekommenderade medlemmarna att ge styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året. Revisionsberättelse bifogas detta dokument.  

11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

12 Budget 
Förslag till ny budget redogörs för medlemmarna. Styrelsen eskar om mer pengar för att kunna 
slutföra tillbyggnaden av den nya stugan. Se bilaga ”Budget 22-25.pdf”.  

13 Öppen eller sluten omröstning 
Öppen omröstning. 

14 Valberedningens anförande 
Valberedningen har haft svårt att tillsätta en ny plats. Salvatore fortsätter som suppleant och 
Jörgen Jacobsson tar Salvatores plats som ledamot i styrelsen. Ny Styrelsemedlem Simone 
Svensson röstas in av medlemmarna under mötet.   
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15 Val av styrelse 

Ledamot/Ordförande  Jörgen Söderström     2år 

Ledamot/Vice Ordförande  Tomas Roos-Andersson     1år 

Kassör    Lena S håvestad (ombud)    2år 

Ledamot    Runo Selander     2år 

Ledamot    Lars Kanon     1år 

Ledamot    Manjula Gulliksson    1år 

Ledamot    Jörgen Jacobsson     2år 

Suppleant   Salvatore Pucci     2år 

Suppleant   Ebba Johansson     1år 

Suppleant/Sekreterare  Simone Svensson     2år 

 

16 Val av revisor och suppleant 
Sittande  

Revisor  Crister Jansson 
Revisor  Johannes Nyberg 
Suppleant  Vakant 

17 Val av hamnchef 
Svårt att hitta någon som kan fylla denna plats då det krävs mycket närvaro.  

18 Val av inköps och materialansvarig 
Sittande 

Runo Selander 
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19 Val av kontaktombud för säkerhets- och livräddningsfrågor 
Johannes Nyberg 

20 Val av representant för säkerhets- och livräddningsfrågor 
Johannes Nyberg 

21 Val av representant till VBF och suppleant 
Sittande 

Salvatore Pucci 

22 Val av miljöansvarig 
En miljöansvarig kommer på sikt att utses. Detta är en post som behöver en person som är 
intresserad av miljö och miljöfrågor. Per Johanssons fru Anna kommer att tillfrågas om hon vill ta 
detta ansvar.  

23 Val av valberedning 
Valberedningen. Avhopp i form av Christian Ådahl och Ola Johansson som vill avsluta sitt 
uppdrag. Därmed Behövs två nya ledamoter. Frågan lyfts på nästa arbetsdag.  

24 Stadgeändringar 
Inga stadgeändringar. 

25 Genomgång av regelverk  
Styrelsen har tagit fram ett förslag på ett regelverk gällande camping och gästbåtar. Ordförande 
redogör för denna. Medlemmarna godkänner detta förslag.  

26 Motioner från medlemmar 
Ej inkommit några motioner från medlemmarna.  

27 Godkännande av kölista 
Finns ingen kölista i dagsläget. 

28 Extra arbetsdagar 
Fastställt redan. 
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29 Övriga frågor 
1. Förslag till 4-års budget för kommande utgifter är framtagen och gås igenom. Se bilaga. 

” Budget 22-25.pdf” Bifogas detta dokument. 

2. Stugan.  

o Reklamblad med materiallista som skickas ut till företag som erbjuds reklamplats i 
utbyte mot bra priser av material.  

o Ett förslag om 5 st extra arbetsdagar med lag om 7-10 personer med start 30e 
april.  

o Schema för arbete redovisas.  

o Förslag från medlemmar att styrelsen får mandat att sätta ihop arbetslag. 
Medlemmarna röstar ja till detta förslag.  

o Medlemmar får lämna in önskemål på vilken arbetsdag man vill vara delaktig i. 
Sista dag för anmälan är 31/3-22. Anmälan lämnas till styrelsen.  

o Styrelsen kontaktar medlemmarna om vilken dag de ska delta.  

3. Ordförande redogör för Ekubi, (www.ekubi.se) ett företag som hjälper till att ansöka om 
pengar från olika fonder. För att söka om pengar behövs ett vettigt mål för dessa. Tex. 
Solceller eller handikappanpassning. För detta krävs ett rätt stort jobb och engagemang. 
Styrelsen söker engagerade medlemmar för detta.  

4. Hur fungerar det med ström till båten? Kan medlemmar bara koppla in sig?  

o Det finns idag inget sätt för medlemmar att debiteras för detta utan det är bara 
att koppla på.  

5. Vi behöver på sikt se över abonnemang och huvudsäkring. Som det är nu behövs det 
bytas säkringar ofta. Uppskattas kommer att vara en stor kostnad. 

6. Påskynda jobbet med att planera arbetsdagarna.  

30 Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat. 

 

 

Styrelseordförande Justeras 

....................................................... ....................................................... 
Jörgen Söderström Simone Svensson 
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Sekreterare Justeras 

....................................................... ....................................................... 
Tomas Roos-Andersson Ulf Eneroth 

  

 


