
Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll fort vid årsmöte med Slite Båtklubb 2021-03-11

§1 Välkommen
Ordlorande hälsade alla välkomna och öppnade sedan mötet.

§2 Val av ordftirande till mötet.
Till mötesordfrrande valdes Göran Storm.

§3 Val av sekreterare ftir mötet.
Till sekreterare fiir mötet valdes Bo Collin.

§4 Val av två justeringsmiin.
Tilljusteringsmän valdes Thomas Gullin och Dennis Lundin.

§5 Kallelse till årsmötet.
Kallelse till årsmötet har skett genom annonsering i lokaltidningama och med personligt brev
eller e-post till alla medlemmar.
Mötet konstaterade att kallelsen var stadgeenligt uttyst-

§6 Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§7 Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut i ftirväg tillsammans med kallelsen till mötet, inga
övriga synpunkter framfordes på mötet.

§8 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen upplästes av Hans af Peterserrs.

§9 Fastställandeavbalansräkning.
Balansräkningen fastställdes av mötet.

§ 10 Ansvarsfrihel.
Styre I sen bev i lj ades ans varsfrihet fibr genomfitrt verksamhetsår.

§l I Styrelsen fiireslog oftlrändrade medlemsavgifter lor 2021. Mötet godtog s§relsens forslag.

§12 Funktionärsval.

Valb er edningen förslag :
Kassör pä2 är Roger Hammarström omval
Ledamot pä2 är Dennis Lundin omval
Ledamot pä2 är Kent Hedberg omval
Ledamot pä2 är Bo Collin omval
Ledamot pil2 är Lena Stenström omval
Ledamot på 1 år Thomas Gullin ffllnadsval

Mötet valde funktionärer i enlighet med valberedningens ftirslag.

rkr



Årsmötesprotokolt 2021

§13 Val av revisorer.

Valber edningen far s I ag
Revisor på 1 år Anna Mathers nyval
Revisor pä I är Jan Edström nyval
Revisorsuppleant på I år Hans af Petersens nyval

Mötet valde revisorer i enlighet med valberedningens ft)rslag.

§15 Val av ledamöter till valberedning.

Mötets förslag:
Nyval av Bert Karlsson och EIin Lanerdahl.
Suppleant Gunnar Silldn

Mötet valde valberedning i enlighet med forslaget.

§ l6 Ovriga frågor

. SBK har tecknat överenskommelse angående tomträttsavtal med Region Gotland, avtalet
börjar gälla först när detaljplaneändring och fastighetsbildning är genom{tirt. Ärendet ligger
f.n. hos planavdelningen vid Regionen, under tiden löper befintligt arrendeawal,
årskostnaden ligger på samrna nivå ft)r båda altemativen.

. Vi söker p§ektledare till två projekt, dels for iordningstiillande av dusch/toalett vid grå
boden samt att cementbryggan som ligger på land skall sjösättas vid grillplatsen på yttre
piren och kläs med ett trädäck. Det skall även monteras bommar på cementbryggan så att vi
får flera båtplatser.

' Påminner om att det fiir att underlätta hamnkaptenens uppfiiljning har infiirts en extra avgift
om 500 kr fiir de som inte monterar sin dekal som visar au båtplatsavgiften är betald.

o De bätägare som inte sjösatt första juni måste meddela hamnfogden om när de har för avsikt
att sjösätta, om de inte har giort det så finns platserna till SBK:s förfogande för gästbåtar o.d.
Detta giiller oavsett om båtplatsavgiften är betald för säsongen.

' Vi söker någon som vill ta på sig skötseln av Kajutan, hör av er till styrelsen med ev.
forslag.
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§17 Avshrtning
Ordftirande tackade 6r visat intesse och avslutade mötet.

_-JÄ+Brotokollet

Po collin 
Justerask*
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