
                                             Protokoll nr.146

Protokoll fört vid Sparreholms Båtklubbs årsmöte
den 27 mars 2022 i Klubbhuset

§ 1 Klubbordförande Britt-Marie Roolf-Pettersson hälsade alla närvarande 
medlemmar välkomna och gav några återblickar från året som gått och tackade 
alla som deltagit, för goda insatser i klubben. Därefter förklarade hon mötet 
öppnat.

§ 2. Den bifogade närvarolistan (20 st.) fastställdes som röstlängd.
 
§ 3. Klubbordföranden redogjorde för årsmötets utlysande enligt stadgarna, 
Årsmötet förklarades i behörigordning utlyst.

§ 4 . Till ordförande för årsmötet valdes Arne Lundberg och till sekreterare för 
årsmötet valdes Kjell Karlsson

§ 5. Att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll och tillika 
rösträknare valdes Björn Dahlbäck och Thomas Olsson.                                        

§ 6. Den föreslagna dagordningen godkändes.

§7. Föregående årsmötesprotokoll fanns inte tillgängligt, mötet beslutade att det
ska skickas ut till alla mötesdeltagarna via mail.
 
§ 8. Ordförande läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen 2021, vilken 
godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9. Ordförande föredrog revisionsberättelsen vilken godkändes och lades till 
handlingarna. 
  
§ 10. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret 
2021.



§ 11. Beslut fattades att årsavgiften för kommande verksamhetsår skall vara 
oförändrat dvs. 350:-/medlem.

§ 12. Kassör Ola Haglund redogjorde för budget 2022 vilken antogs av årsmötet.

§ 13. En motion har inkommit till årsmötet av medlem Björn Andersson, 
angående att införa en rullande start på planering av vaktschemaläggning.
För att vaktschemat skall bli så rättvist som möjligt.
Mötet antog förslaget. 

§ 14.Inga propositioner / förslag från styrelsen.

§ 15. Val: 
a) Val av ordförande på 2 år, omval Britt-Marie Roolf-Pettersson.
b) Val av sekreterare på 2 år, omval Berit Hyllbrandt.
c) Val av vice sekreterare på 2 år, omval Torbjörn Lund
d) Val av ordinarie ledamot på 2 år, omval Thomas Munther
e) Val av två suppleanter på 1 år, omval Björn Dahlbäck och Olle Kaya.
f) Val av miljöombud på 1 år, omval Britt-Marie Roolf-Pettersson.
g) Val av ordinarie revisor på 2 år, omval Inger Malmgren-Berglund.
h) Val av två suppleanter på 1 år, omval Ann Persson och Karin Johannesson.
i) Val av valberedning på 1 år, Christer Pehrsson sammankallande,

Anette Karlsson och Jan Karlsson. Suppleant Håkan Mählqvist.

 § 16a). Klubbordförande Britt-Marie Roolf-Pettersson redogjorde en
 verksamhetsplan för 2022.

§ 16b).
 Mötesordföranden Arne Lundberg tackade för förtroendet, och avslutade mötet.
 
 Efter mötet serverades kaffe/the och smörgåstårta och kaka.

Vid protokollet:                                   Justeras:

 Sekr. Kjell Karlsson                             Årsmötesordf.  Arne Lundberg                 

Justeringsman. Björn Dahlbäck         Justeringsman. Thomas Olsson                    
 


	

