2016-03-15

Årsmötesprotokoll Blekinge veteranbåtar (BVB) 13 mars 2016
Plats: Ronneby båtklubb
1. Ordförande Johan Olofsson öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes
3. Mötet var behörigen utlyst.
4. Val av ordförande att leda mötet: Johan Olofsson 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 Bengt-Egon Martinsson och Lasse
Christoffersson
7. Föregående årsmötesprotokoll godkändes
8. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
9. Synpunkter på verksamhetsåret 2015 diskuterades. Tre medlemmar på
årsmötet ansåg att båt-träffarna var dåligt organiserade. Det kom även fram
synpunkter från nya medlemmar att det var trevliga träffar. Årsmötet
diskuterade åtgärder inför kommande säsong eftersom det kan bli bättre.
Styrelsen fick därvid i uppdrag av årsmötet att eftersträva en struktur på
medlemsträffarna. En medlem ansåg att vi skall ha renodlade BVB- träffar
och mer sällan båt-träffar med andra föreningar.
10. Den ekonomiska rapporten godkändes:
Behållning vid årets slut den 31 dec 2015 blev enl. summa eget kapital
15 177,85 inkl. lager. Exkl. lager fanns 819 kr i handkassa samt 7037 kr på
bank
11. Revisorernas berättelse godkändes.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2015
13. Fastställande av medlemsavgiften. Det konstaterades att det inte fanns
ytterligare förslag därvid beslöt Årsmötet att den skall vara oförändrad dvs.
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14. Inkomna förslag från medlemmar: Ordförande konstaterade att det inte fanns
några förslag från medlemmar till årsmötet förutom det som diskuterades
under verksamhetsberättelsen.
15. Val av ordförande till styrelsen: Årsmötet valde Johan Olofsson för
verksamhetsåret 2016
16. Val av två ledamöter till styrelsen sittande i två år: Årsmötet valde Christer
Nilsson och Bengt Egen Martinsson.
17. Val av suppleant till styrelsen ett år: Årsmötet valde Niklas Nyström
18.Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant på ett år: Årsmötet valde omval
av Thorleif Wallette som ordinarie revisor, som revisorssuppleant valdes
Lennart Håkansson.
19. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen: Årsmötet valde
omval av Rickard Krejstrup även som sammankallande samt Håkan
Palmqvist.
20. Presentation av möjliga aktiviteter inför sommarsäsongen. Medlemmarna
uppmanades att titta på hemsidan där alla aktiviteter finns tillgängliga.
21. Övriga frågor: Hemsidan diskuterades
Årsmötet avslutades med att ordförande riktade ett varmt tack till alla
medlemmarna i föreningen.
Justeras:

Vid protokollet
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