Protokoll fört vid årsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 20150509.
§1. Mötets öppnande:
Deltagarna hälsades välkomna av ordförande och mötet förklarades öppnat.

§2. Mötets stadgeenliga utlysning:
Årsmötet stadgeenliga utlysning föredrogs och godkändes.

§3. Val av justeringspersoner:
Till protokolljusterare valdes Kjell Olausson och Jörgen Wollbratt.

§4. Val av mötesordförande:
Till årsmötesordförande valdes EvaLena Jansson.

§5.

Val av mötessekreterare:
Till årsmötessekreterare valdes Anita Bergdahl.


§6.

Godkännande av kallelse och dagordning:
Ordförande presenterade kallelse och dagordning, vilka godkändes.


§7.

Föregående mötesprotokoll:
Protokoll fört vid medlemsmöte 20141201 gicks igenom, godkändes och

lades till handlingarna.

§8.

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014:
Anita
föredrog verksamhetsberättelsen, vilken godkändes och lades till

handlingarna.

§9.

Ekonomisk redovisning:
Ordförande redogjorde för föreningens ekonomi. Ekonomin är god.431 st

medlemmar redovisades till SBU vid årsskiftet. Redovisningen godkändes.
Resultat, balansrapport och verksamhetsberättelse finns på hemsida.

§10. Bottna vind:
Mötet beslutade enligt ett förslag från styrelsen att utdelning från Bottna vind

1500: skall gå till 4:e klassarna vid Hamburgsundsskolan, som skall göra en
strandstädning på Hamburgö och i Hamburgsunds närområde.
§11. Revisorernas berättelse:
Anita Hakeröd föredrog revisionsberättelsen samt föreslog ansvarsfrihet för

styrelsen.
§12. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
för verksamhetsåret:

Mötet beslutade på förslag från revisorerna att ge styrelsen full

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13. Fastställande av årsavgift:
Mötet beslutade på förslag från styrelsen om oförändrad årsavgift (150:) för

år 2016.

§14. Val av 4 styrelseledamöter varav 1 tilläggsval. Mandattid 2 år:
Omval av Anita Bergdahl, Curt Zetterberg och Jonas Kristensson,
samt nyval av Ulf Grändsjö.
§15. Val av ordförande. Mandattid 1 år:
Omval av EvaLena Jansson.

§16. Tilläggsval av trivselkommitté. Mandattid 2 år.
Nyval av Ulla Sörqvist, Mona Rydebrink och Vigdis Andreassen.

§17. Tilläggsval av stugvärdar. Mandattid 2 år:
Nyval Bo Andersson och Ulf Grändsjö.

Inkluderar tillsyn, förmedling av uthyrning och hantering av nycklar.
§18. Revisorer:
Omval av Anita Hakeröd och Jörgen Wollbratt.
§19. Prislista uthyrning klubbstuga
Prislista för 2015 presenterades och fastställdes.

§20 Rapporter:
Ordförande rapporterade att klubbet fått ett erbjudande från Rorgängarna om
ett presentkort på en VHF/SRCkurs. Presentkortet erbjöds till Kjell Olausson.
Vidare rapporterades om en nyframtagen skrovtätning från Seabung.
Den möjliggör byte av trasig kulventil med båten kvar i vattnet.
§21. Aktiviteter:
Ordförande presenterade kommande aktiviteter.

14 juli familjedag.

Barndelen startar 15.00. Vuxendelen 18.00.
20 augusti, Allsångskväll 

kl. 19.00
.
24 oktober. 
Höstfest.
8 december. 

Medlemsmöte, adventssånger.
§22. Övriga frågor:
Frågan om gemensam städ och stugpysseldag togs upp. Styrelsen beslutar om
lämpligt datum under sommarsäsongen och lägget ut informationen på hemsidan
samt facebook.
§23. Mötets avslutning:
Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet.

Samtidigt inbjöds till den traditionella räksupén.
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