
Protokoll fört vid årsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 21 maj 2016 
 
§1     Mötets öppnande: 
 Mötet öppnades av ordförande Eva-Lena Jansson som hälsade styrelsen och alla deltagare 
 välkomna, samt förklarade dagens möte för öppnat. 
 
§2      Mötets stadgeenliga utlysning: 
 Årsmötets stadgeenliga utlysning föredrogs och godkändes. 
 
§3      Val av justerare: 
 Till protokolljusterare valdes Bengt Severius och Berndt Danielsson. 
 
§4      Val av mötesordförande: 
               Till årsmötesordförande valdes Eva-Lena Jansson. 
 
§5      Val av mötessekreterare: 
               Till årsmötessekreterare valdes Christian Oscarsson. 
 
§6      Godkännande av kallelse och dagordning: 
      Ordförande presenterade kallelse och dagordning, vilka godkändes av mötet. 
 
§7      Föregående mötesprotokoll: 
      Protokoll fört vid medlemsmöte 2015-12-08 gicks igenom, godkändes och lades till       
      handlingarna. 
 
§8     Styrelsens verksamhetsberättelse 2015: 
      Anita Bergdahl föredrog verksamhetsberättelsen, vilken godkändes och lades till   
      handlingarna. 
 
§9     Ekonomisk redovisning: 
      Ordförande redogjorde för föreningens ekonomi. Ekonomin är god och redovisningen  
       godkändes. Resultatrapport, balansrapport och verksamhetsberättelse finns på VBS-   
       hemsida. 
 
§10    Bottna Vind: 
      Mötet beslutade enligt förslag från styrelsen att stipendiet från Bottna Vind på 1500 kr ska 
      gå till Öringsakademin.    
 
§11    Revisorernas berättelse: 
      Inga revisorer närvarade vid årsmötet. Förslag på att revisionsberättelsen gås igenom vid 
      medlemsmötet i december, vilket årsmötet godkände. 
 
§12    Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret: 
     Förslag att beslutet skjuts till medlemsmötet i december, vilket årsmötet godkände. 
 
§13    Fastställande om årsavgift: 
      Mötet föreslår en oförändrad årsavgift på 150 kr för år 2017. Förslaget fastslogs av        
      årsmötet. 
 
§14    Val av 5 styrelseledamöter. Mandattid 2 år: 
       Nyval: Petter Alm, Mikael Ejdesör och Marcus Thrams. 
       Omval: Christian Oscarsson och Ingrid Johansson. 



                                           
 
§15    Val av ordförande. Mandattid 1 år: 
     Jonas Kristensson. 
 
§16    Val av revisorer. Mandattid 1 år: 
      Omval av Anita Hakeröd och Jörgen Wollbratt. 
 
§17    Val av 3 st till trivselkommittèn. Mandattid 2 år: 
     Nyval av Björn Verngård. 
     Omval av Eva Karlsson och Sören Karlsson. 
 
§18    Val av stugvärd. Mandattid 2 år: 
      Omval av Ingemar Bergdahl. 
 
§19   Val av valberedning. Mandattid 2 år: 
      Omval av Ingemar Bergdahl och Kjell Olausson. 
 
§20    Prislista uthyrning av klubbstugan: 
      Ordförande redovisar prislista på uthyrning av klubbstugan 2017, vilka godkändes av  
      mötet. 
 
§21    Rapporter: 
     Christian Oscarsson informerade om DNA-märkning och att klubbens medlemmar nu har 
     20% rabatt på märksatser från SSF. 
 
§22    Aktiviteter: 
     Ordföranden presenterade kommande aktiviteter: 
  Allsång 19/7 
  Föredrag 17/9 Allan på Kiddön 
  Höstfest 29/10 
  Medlemsmöte 6/12 
 
§23    Övriga frågor: 
     Inga övriga frågor. 
 
§24    Mötets avslutande: 
     Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet. 
      I samband med mötets avslutande avtackades avgående ordföranden Eva-Lena Jansson, 
      Kerstin Grändsjö och Jan Nordblom. Därefter bjöds samtliga in till den traditionella     
      räksupén. 
 
 
 
Sekreterare      Justerare    Justerare 
Christian Oscarsson   Bengt Severius   Berndt Danielsson 


