Protokollo fiirt vid ordinarie årsmöte
Båtsällskap

fiir Sturkö

Söndagen den 8 maj

Närvarande:
Nils-Göran Johannisson, Karl-Ebbe Malmberg, Monika Malmberg, Kjell Hagman, Björn Rundgren,
Bjöm Holgersson, Jonas Malmberg, Hans-Göran Magnusson, Sivert Evaldsson, Conny Svensson, Anders
Skoglund, Lars Gustafson och Christer Andersson.
Plats:
Kvarnmagasinet

Vid Protokollet:
Christer Andersson
$1

Ordftiranden Nils-Göran Johannisson hälsade välkommen
ftirklarade mötet ftir öppnat.

till

årsmötet

och

Ärsmötets
öppnande

$2

Mötet hade utlysts genom kallelse i april 201I. Mötet ansågs hiirmed

utlyst.

behörigt

Mötets behtiriga
utlYsande

$3

Föreliggande dagordning godkiindes.
Godkännande av
dagordning
$4

Valdes Nils-Göran Johannisson

till

ordforande fiir årsmötet.

Val av mötesordforande

$5

Valdes Christer Andersson

till

sekreterare ftir årsmötet.

Val av sekreterare
fiir årsmötet

$6

Val av justeringsMan

Valdes Conny Svensson till justeringsman.

$7

Ordftirande Nils-Göran Johannisson läste upp verksamhetsberättelsen
Det gångna året. Lades med godkännande till handlingarna

for

Godkännande av
veksamhetsberättelse

$8

Ekonomisk
rapport

Kassören Monika Malmberg redogiorde ftir klubbens ekonomi.

$e

Ordftirande läste upp revisionsberättelsen som godkiindes och lades
handlingarna.

till
Revisions
berättelse

$10

Ett enhälligt årsmöte beslöt om ansvarsfrihet ft)r styrelsen ft)r det gångna

Ansvarsfrihet

året.
$11

Val

Följande val av funktionärer ftirrättades:

Ordfiirande: Lars Gustafson (1ar)
Styrelseledamot: Conny Svensson (2år)
Styrelseledamot: Karl-Ebbe Malmberg (2är) '
Styrelseledamot: Hans-Göran Magnusson (2år)
Revisor: Mats Svensson (2år)
Valberedning: Kristian Nilsson (2år)
Slipfiirman Sanda hamn: Björn Holgersson (2år)
Försäkringsombud: Vi ska inte ha något forsäkringsombud.
Miljöombud: Anders Ranefiord (1år)
Festkommitt6: Kjell Hagman, Katarina Danell, Hans-Göran Magnusson
och Nisse Johannisson
$12

Medlemsavgift en för kommande verksamhetsår fastställdes
För motorbåt och 250 krlär ftr segelbåtsägare.

till

I

5

0kr/år
Medlemsavgift

$13

Skärgårdsträff bestämdes

till

Skärgårdsträff

den 6 augusti.

$14

Övriga frågor
Ordftiranden Nils-Göran Johannisson redogjorde för dom möten som hållits med
kommunen angående utökande av båtplatser på Sturkö. SBS har tillsammans med
samhällsforeningen drivit utveckla Sturkö som handlar om att ftirbättra infrastrukturen
på Sturkö. Diskussion kring bildande av hamngrupp med folk från kommunen, fisket
och Sturkö Båtsällskap. Syfte att i samverkan ftjrbättra hamnar ftir så väl fisket som

for fritidsbåtsägare.
Conny Svensson framförde ftirslag ftjr att få med familjen och framför allt barn och
ungdomar i fröreningen, så som båtskola, sjövett och HtR i form av temakvällar.
Conny visar även ett ftirslag över ftimyade gästplatser i Sanda hamn.
Diskussion kring byggande av båtstuga/ sjöbod nere i Sanda hamn.

Bjöm Holgersson slog ett slag för internationella furens dag den 20-21augusti med
evenemang i Karlskrona

$i5
Årsmötet avslutades av ordftiranden Nils-Göran Johannisson.

Sturkö den 8 maj 2011
Vid Protokollet:

Christer Andersson
Sekreterare

Justeras:

Nils-Göran Johannisson
Ordftirande

Conny Svensson
Justeringsman

Avslutning

