Årsmöte Väderöarnas Båtsällskap 2019-05-18.
§1

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Jonas Kristensson som hälsade alla medlemmar välkomna, samt
förklarade dagens möte för öppnat.
§2

Mötets stadgeenliga utlysning

Årsmötets stadgeenliga utlysning föredrogs och godkändes.
§3

Val av justerare

Till protokolljusterare valdes Anita Hakeröd och Ingemar Bergdahl.
§4

Val av mötesordförande

Till årsmötesordförande valdes Jonas Kristensson.
§5

Val av mötessekreterare

Till årsmötessekreterare valdes Christian Oscarsson.
§6

Godkännande av kallelse och dagordning

Ordföranden presenterade kallelse och dagordning , vilka godkändes av mötet.
§7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid medlemsmöte 2018-12-04 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§8

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018

Ordförande 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

Revisionsberättelse

Revisor Jörgen Wollbratt redogjorde revisionsberättelsen för 2018 och föreslog för årsmötet att ge
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§11

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§12

Fastställande om årsavgift

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift på 150 kr för år 2020. Förslaget fastslogs av årsmötet.
§13

Val av styrelseledamöter

Kvarstående ledamöter på 1 år: Petter Alm, Christian Oscarsson, Ingrid Johansson, Jimmy Kristensson
och Mikael Ejdesör.
Valberedningen föreslår omval på 2 år: Ulf Grändsjö, Anita Bergdahl och Jonas Kristensson.
Årsmötet fastslog förslaget.
§14

Val av ordförande

Valberedningen föreslår omval på 1 år: Jonas Kristensson
Årsmötet fastslog förslaget.
§15 Val av revisorer
Valberedningen föreslår Jörgen Wollbratt och Anders Olevik på 1 år.
Årsmötet fastslog förslaget.
§16

Val av trivselkommitté

Kvarstående kommitté på 1 år: Kerstin Grändsjö, Nickoline Odin och Klas Eriksson.
Valberedningen föreslår omval kommitté på 2 år: Christer Rydebrink.
Årsmötet fastslog förslaget.
§17

Val av stugvärdar

Kvarstående kommitté på 1 år: Ingemar Bergdahl och Björn Wärngård.
Valberedningen föreslår nyval kommitté på 2 år: Ulf Grändsjö.
Årsmötet fastslog förslaget.
§18

Val av valberedning

Kvarstående på 1 år: Ingemar Bergdahl och Kjell Olausson, Jan Kristiansson och Bertil Blomqvist
Årsmötet fastslog förslaget.
§19

Prislista uthyrning av klubbstuga

Ordförande gick igenom styrelsens förslag som godkändes av årsmötet.

§20

Rapporter

Inga inkomna rapporter.
§21

Aktiviteter

Ordföranden presenterade kommande aktiviteter under 2019.
Tisdag 16 Juli

- Strandstädning Världens vackraste skärgård

Lördag 3 Augusti

- Allsångsafton

Lördag 7 September

- Berättarkväll

Lördag 26 Oktober

- Höstfest

Lördag 7 December

-Julmarknad ”öppet hus”

Torsdag 19 December

- Medlemsmöte

§22

Övriga frågor/motioner

Styrelsen föreslår en avsättning i budgeten på max 5000 kr/år med start 2019 åt en gemensam
trivselfest för styrelse och andra som engagerar sig i klubben. Styrelsen bestämmer hur dessa pengar
ska användas, eventuellt överskott får inte flyttas till nästkommande år.
Årsmötet godkände detta förslag.
§23

Mötet avslutas

Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade årsmötet.
Därefter bjöds samtliga att ta för sig av den traditionella räkfrossan.
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