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Protokoll fört vid Myggenäs Båtförenings ordinarie årsmöte 20 feb 2019 
 

 

 

§ 1 Ordföranden öppnade årsmötet och hälsade  46  medlemmar välkomna. 

 

§ 2 Fastställdes att årsmötet var i laga ordning utlyst. 

 

§ 3 Valdes Arne Wiklund och Sten Jonsén till justeringsmän tillika rösträknare 

 

§ 4   Valdes Johan Bräutigam att leda årsmötet. 

 

§ 5  Valdes Lars Afzelius till sekreterare för årsmötet 

 

§ 6  Fastställdes förslag till dagordning. 

  

§ 7  Föredrogs och fastställdes föreningens verksamhetsberättelse. Bilaga 1. 

 

§ 8  Redovisades föreningens ekonomiska utfall inklusive styrelsens arvodesbelopp  och 

kostnadsersättningar för 2018. Mötet fann att alla ersättningar var skäliga. Utfallet för 2018 

godkändes och lades till handlingarna.  Bilaga 2.  

 Beslöts att årets överskott,  133 086  kr, ska balanseras mot eget kapital som därefter uppgår 

 till  594 609  kr.  

 

§ 9 Föredrogs revisionsberättelse för 2018. Bilaga 3. 

   

§ 10 Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.  

    

§ 11 Fastställde mötet föreslagna medlems-, båtplats- och serviceavgifter för 2018.  Bilaga 4. 

  

§ 12 Inga motioner har inkommit till styrelsen  

 Informerades om att en sjösättningsramp för trailerbåtar kommer att vara klar till våren 

 2019.  

 Inför kommande höst kommer en märkbricka att delas ut till samtliga medlemmar som 

 avser att hyra vinterplats på båtföreningens markområde.  Märkbrickan ska hänga på båten  

 för att det ska bli lättare att identifiera respektive båtägare.   

     

§ 13 Beslöts att fastställa styrelsens förslag på budget för 2019. Bilaga 5.  

 

§ 14 Orienterades om planerad vakthållning för 2019. Information om vakthållning och 

 instruktioner för inloggning och bokning finns på föreningens hemsida.  

 Samtliga medlemmar med tilldelad båtplats och födda  1940  och senare 

 (styrelsemedlemmar undantagna) skall boka  var sitt vaktpass. 

   

§ 15 Valdes Johan Bräutigam till ordförande för ett år 

 

§ 16 Valdes Anders Hansson till kassör för  två år 

 

§ 17  Valdes Kent Persson  och Stefan Lindqvist till ledamöter för två år. 

 

§  19         Valdes Jan Andersson till ledamot  för ett år. 
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§ 19 Valdes Magnus Qvirist till revisor för två år  

 

§ 20 Valdes  Britt Olsson Holst till revisorssuppleant för ett år.  

 

§ 21  Till valberedning valdes Reine Gustavsson, Stefan Paterson och Andreas Axelsson med  

 med Reine Gustavsson som sammankallande 

 

§ 21 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

 

Almösund  2019-02-23 

 

 

 

Johan Bräutigam   Lars Afzelius 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Arne Wiklund    Sten Jonsén 

Justeringsman    Justeringsman 


