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Bergkvara Båtklubb
23/3 kl. 18.30

1. Mötet öppnandes av ordförande Anders Mårtensson. Alla hälsades välkomna!
2. Anders Mårtensson valdes till mötets ordförande, och Bengt Åstedt till mötets sekreterare.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till justera dagens protokoll valdes Lars Östman och Karl-Erik Håkansson
5. Mötet har utlysts genom brev till medlemmar och på hemsidan
Årsmötet förklarade sig behörigen sammankallad.
6. Bengt Åstedt läste upp verksamhetsberättelsen för år 2009.
Frida Portin redogjorde för den ekonomiska berättelsen för år 2009.
Båda godkändes.
7. Owe Birgersson läste revisionsberättelsen, som tillstyrkte att:
- resultaträkning och balansräkning fastställs
- vinsten behandlas enligt förslag i förvaltningsberättelsen
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2009
8. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
9. Medlemsavgiften för år 2011 beslöts bli oförändrad, 75 kr för enskild och 150 kr för familj.
10. Frida redogjorde för styrelsens budgetförslag för år 2010.
Budgeten godkändes.
11. Till ordförande omvaldes Anders Mårtensson (1 år).
12. Till styrelseledamöter:
 omvaldes Frida Portin (2 år)
 Nyvaldes Conny Kalmteg (2 år)
 Valda till 2011 är Weikko Alsterfalk och Bengt Åstedt
Till suppleanter omvaldes:
 Gustav Sjöholm
 Bo Nilsson Johnér
 Birgitta Alsterfalk

(1 år)
(1 år)
(1 år)

13. Till revisorer omvaldes:

Margareta Palmér

Owe Birgersson
14. Till valberedning omvaldes:
 Christer Jelvenius
 Catherine Sjöholm

(1 år)
(1 år)

(1 år) - sammankallande
(1 år)

15. Till firmatecknare valdes Anders Mårtensson och Frida Portin i förening.
16. Övriga ärenden.
-

Nyvalde styrelseledamoten Conny Kalmteg presenterade sig.
Karl-Erik Håkansson ställe några frågor om Kronan.
Lars Sjöholm frågade efter någon/några som vill skänka
a) en ny lampa till fyren.
b) en begagnad gräsklippare
c) en begagnad mikrovågsugn
- Catherine Sjöholm rapporterade att Lars och hon redan hunnit med tre besök på Garpen
med planering och förberedelse får säsongen.
- Weikko Alsterfalk och Per-Olof Norén berättade lite om åtgärdslistan som finns för
Garpen där fyrmästarbostaden skall prioriters i år.
- Gunnel Nilsson frågade om kostnaden för Garpens VA-projekt.
17. avslutades årsmötesförhandlingarna.
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