Protokoll, fiirt vid ordinarie årsmöte fiir Sturkö
Båtsällskap
Lördagen den 21 APril,2012
Närvarande:

Lars Gustafson, Conny Svensson, Björn Rundgren, Göte Dahlström, Kristian Nilsson, Jonas Malmberg,
Anders Skoglund Johan Genstig, Sivert Evaldsson, Stefan Bjarting

Plats:
Kvarnmagasinet

Vid Protokollet:
Conny Svensson
$1

Ordftiranden Lars Gustafson hälsade välkommen
ftirklarade mötet ftir öppnat.

till

årsmötet

och

Årsmötets
öppnande

$2

Mötet hade utlysts genom kallelse i april 2012. Mötet ansågs härmed behörigt

utlyst.

Mötets behöriga
utlYsande

$3

Föreliggande dagordning godkandes.
Godkännande av
dagordning
$4

Valdes Lars Gustafson

till

ordft)rande ftir

årsmötet.

Val av mötesordfiirande

$s

Valdes Conny Svensson

till

sekreterare for årsmötet.

Val av sekreterare
ftir årsmötet

$6

Valdes Björn RundgrenGöte Dahlström och till

justeringsmän.
$7

Val av justeringsMan

,

Ordftirande Lars Gustafson läste upp verksamhetsberättelsen ftir
det gångna året. Lades med godkännande till handlingarna

Godkännande av
veksamhetsberättelse

$8

Kassören Monika Malmberg redogjorde ftir klubbens ekonomi via Bjöm

Rundgren. Ekonomisk
rapport

$e

Ordfiirande läste upp revisionsberiittelsen som godkändes och lades

till

handlingarna.

Revisions
berättelse
$10

Ett enhälligt arsmöte beslOt om ansvarsfrihet for styrelsen lor det
ätet.

gångna

Ansvarsfrihet

$11

Följande val av funktionärer

ftirrättades:

Val

Ordfiirande: Lars Gustafson (1ar)
Kassör:Anders Skoglund
Styrelseledamot: Bj örn Rundgren (2år)
Styrelseledamot: Göte Dahlström (2ar)
Styrelsesuppleant: Kj ell Hagb er g(2är)
Revisor: Magnus Moberg (2år)
Valberedning : Ulf Samvik (2år) och Fredrik Svensson (3år)
Miljöombud: Johan Genstig (1år)
Festkommitt6: Styrelsen tillsätter en fest kommittö undet 2012
$12

Medlemsavgiften for kommande verksamhetsar faststiill des
för motorbåt och 2s}kiltLr för segelbåtsägare.

till

15

Okrlår

Medlemsavgift

$13

Besluts togs att Sturkö båtsallskap ska ansöka om medlemskap i Svenska
Seglar Förbundet, SSF, för att medlemmar under året ska kunna tävlingssegla

ftir Sturkö

båtsallskap.

Beslutspunkt

$14

Datum ftir årets Skärgårdsfest 4 augusti 2012 i Sanda Hamn. Aktiviteter bestäms senare
Skiirgårdsfest
av den blivande fest kommitt6n.

$1s

Beslut togs på att klubben ska arbeta fbr utökad antal eluttag i Sanda hamn.
Beslut togs på att söka bygglov och inft)rskaffa en sjöbod i Sanda hamn.
Beslut togs ftir att klubben ska arbeta ftir en rimlig service nivå gällande kommunalt
vatten och avlopp i Sanda hamn.
Beslut toga att en vision ftlr Sturkö båtsiillskap ska skrivas och redovisas på
Skärgårdsträffen den 4 augusti.

Diskusion hölls om klubbens målsättning och ambitionsnivå gällande drift och
underhållvid ett eventuellt övertagande av Sanda Hamn.
Sturkö båtsallskaps hemsida på nätet kommer att underhållas och hållas uppdaterad av
Johan Genstig och Anders Skoglund

Övriga frågor

$16

Ärsmötet avslutades av ordforanden Lars Gustafson

Sturkö den2l aprrl2012
Vid Protokollet:

Conny Svensson
Sekreterare

Justeras:

Bjöm Rundgren
Justeringsman

a-/i-----

f './

Avslutning

