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Årsmötesprotokoll Blekinge veteranbåtar (BVB) 22 mars 2015
Plats: Saxemaravarvet.
1. Ordförande Bengt-Egon Martinsson öppnade mötet
2. Ordförande utlyste en tyst minut för en bortgången medlem
3. Föredragningslistan fastställdes.
4. Val av ordförande att leda mötet: Bengt-Egon Martinsson utsågs till ordförande
för årsmötet
5. Val av sekreterare för mötet: Britt Kilsäter utsågs till sekreterare för mötet
6. Val av justerare: Till justerare valdes Håkan Palmqvist och Roland Olsson
7. Årsmötet förklarades behörigen utlyst
8. Föregående årsmötes protokoll godkändes
9. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
10. Den ekonomiska rapporten godkändes:
Behållning vid årets slut den 31 dec 2014 blev enl. summa eget kapital
19 251,75
11. Revisorernas berättelse godkändes.
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2013
10 Fastställande av medlemsavgiften 2015: Årsmötet beslöt att den skall vara
oförändrad dvs. 100 kronor.
11 Inkomna förslag från medlemmar: Ordförande konstaterade att det inte fanns
några förslag från medlemmar till årsmötet.
12 Val av ordförande till styrelsen: Årsmötet valde Johan Olofsson för
verksamhetsåret 2015
13 Val av två ledamöter till styrelsen sittande i två år: Årsmötet valde Britt Kilsäter
och Jonnie Lindberg
14 Val av suppleant till styrelsen ett år: Årsmötet omvalde Ulrika Krejstrup-Klyft
15 Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant på ett år: Årsmötet valde omval av
Thorleif Wallette som ordinarie revisor som revisorssuppleant fanns inget
namn varav nya styrelsen snarast väljer in en revisorsuppleant.
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16 Val av valberedning och sammankallande i valberedningen: Årsmötet valde
omval: Rickard Krejstrup som sammankallande samt Håkan Palmqvist som
ledamot.
17 Presentation av aktivitetsplan: Planen godkändes. Medlemmarna
uppmanades att titta på hemsidan där alla aktiviteter finns tillgängliga.
18 Övriga frågor:
Ett partytält för en summa av ca 5000 kr kommer föreningen att investera i.
Förvaring av tältet undersöks genom Kjell Andersson
19 Sekreteraren tackad genom medlemmarna Bengt Egon som under två år varit
ordförande i BVB.
Årsmötet avslutades
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