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STURKO BATSALLSKAP
Protokoll vid ordinarie årsmöte
Söndagen den 31 mars 2013

1. Mötets öppnande, 11 medlemmar närvarande
2. Mötets behöriga utlysande, Ja
3. Fastställande av dagordning. Ja
4. Val av ordförande för mötet. Sittande
5. Val av sekreterare för mötet. Johan Genestig
5. Val av justeringsmän. Stefan & Henrik Bjarting
7. Verksamhetsberättelse. Årsmöte, sjösättning, skärgårdsträff, upptagning,

8.
9.

styrelsemöten 10st samt

möten med kommunen föredrogs muntligen av ordföranden.
Ekonomisk rapport. Bifogas.
Revisionsberättelse. Uppläst. Bifogas

10. Ansvarsfrihet för det gångna året. Ja.
11. Val

a) Ordförande för en tid av 1 år, avgående Lars Gustafsson förslag omval. Godkändes
b) Sekreterare för en tid av 2 år, avgående Conny Svensson förslag nyvalJohan Genestig.
Godkändes

c)

Ledamot för en tid av 2 år, avgående Björn Rundgren omval . Godkändes

d)
e)

Ledamot för en tid av 2 år, avgående Hans-Göran förslag Christina Lindeblad. Godkändes

f)
g)

Miljöombud avgående Johan Genestig. lnget ersättningsval då det inte är aktuellt att ta över
driften av hamnen i närtid.
Revisor avgående Mats Svensson förslag Conny Svensson nyval 2år.

h)

Till Slipförman blev Henrik Bjarting vald

Ledamot avgående Karl-Ebbe Malmberg förslag minskning av antalet ledamöter. Godkändes

12. Fastställande av medlemsavgift för 2013 samt förslag inför 2Ot4. Förslag oförändrad 2013 (150kr

för motorbåt och 250kr för segelbåt) och 350kr for samtliga 20t4. Godkändes
13. Förslag tillstadgeändring angående årsmötestiden. Förslag i samband med påskhelgen. Beslut på
hösten i samband med upptagning normalt dagen efter upptagning söndagen k|14. Styrelsen kallar
till extra årsmöte enligt detta för att genomföra denna förändring.
1-4. Förslag tillstadgeändring angående ärende från medlemmar. Förslag till en vecka innan årsmötet.
Beslutat enligt förslag.

15. Skärgårdsträff 2Ot3. Förslag 17 augusti men styrelsen skallförsöka samordna med Atlas hamnfest

eller Karlskronas "5AlL'.
16. Sjösättning förslag 4maj samt upptagning 28 september. Godkändes

17. lnkomma ärenden. lnga.
18. Övriga frågor.

-Kostnad för uppställning bör tas ut för att underhålla uppställningsplatserrra. Det är ett stort behov
av att ordna ett bra grusunderlag. Styrelsen undersöker med kommunen.
-Styrelsens förslag

till klubbstuga. Styrelsen har haft dialog med kommunen och fått positiv

respons. Planen är uppföra en 18m2 stor enkel stuga med som sjöbod i Sanda hamn. Elanslutning
skallordnas av kommunen. Trolig kostnad är tl0-S0tkr för uppförandet.
Fråga om

att ytterligare båtplats kom upp men styrelsen avser ta detta som nästa steg.

19. tvlötet avslutades

Justeras/Henrik Bjarting

Sekreterare/ohan Genestig

