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ÅRSMÖTE - PROTOKOLL  
 

Plats:  Bergkvara Båtklubb 

Tid:  26/3 kl. 18.30  

  

1. Mötet öppnandes av ordförande Anders Mårtensson. Alla hälsades välkomna! 

 

2. Anders Mårtensson valdes till mötets ordförande, Bengt Åstedt till mötets sekreterare.  

 

3. Dagordningen godkändes.  

 

4. Till justera dagens protokoll valdes Rolf Lindqvist och Birgitta Alsterfalk 

 

5.   Årsmötet förklarade sig behörigen sammankallad. 

 

6. Bengt Åstedt läste upp verksamhetsberättelsen för år 2014. 

Frida Portin redogjorde för den ekonomiska berättelsen för år 2014.  

 

7. Tuulikki  Åkesson läste revisionsberättelsen, som föreslog att: 

       - resultaträkning och balansräkning fastställs 

       - styrelsen  beviljas ansvarsfrihet för år 2014 

 

8. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.  

 

9. Medlemsavgiften för år 2016 beslöts bli oförändrad, 100 kr för enskild och 200 kr för familj.  

 

10.  Frida Portin redogjorde för styrelsens budgetförslag för år 2015.   

       Anders Mårtensson redogjorde för E.on:s beslut att lägga en ny elkabel till Garpen och tidplanen 

       för detta. Styrelsen håller på att undersöka om det går att lägga ut en vattenledning samtidigt   

       vilket kommer att påverka ekonomin. 

       Då kabeln skall grävas ner en längre sträcka vid båda stränderna kommer en grävmaskin att 

       finnas ute på Garpen. Frågan kom upp om det även går att förbättra farleden till Garpen vid  

       detta till fälle. Anders lovade att detta skall undersökas. 

       Budgeten godkändes. 

   

11.  Till ordförande omvaldes  Anders Mårtensson  (1 år) 

                

12.  Till styrelseledamöter omvaldes: 

 Bengt Åstedt           (2 år)       

 Thomas Axelsson   (2 år) 

 

 Valda till 2016 är Frida Portin och Conny Kalmteg 
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         Till suppleanter omvaldes:  

 Birgitta Alsterfalk                (1 år)  

 Pernilla Johansson               (1 år) 

 Elisabet Bjuvsjö                    (1 år)          

                                                

13.  Till revisorer valdes:  

 Margareta Palmér   omval   (1 år) 

 Solveig Johansson   nyval    (1 år) 

 

 Till revisorsuppleant valdes:  

      Tuulikke Åkesson  nyval    (1 år)  

 

14. Till valberedning  omvaldes:  

 Catherine Sjöholm      (1 år) - sammankallande 

 Tuulikke Åkesson      (1 år)  

 

15.  Till firmatecknare  omvaldes  Anders Mårtensson och  Frida Portin i förening. 

 

16. Övriga ärenden. 

       

      Rolf Lindqvist frågade om det fanns några planer på att anskaffa en hjärtstartare till Garpen 

      Bengt Åstedt svarade att en ansökan om bidrag är inlämnad till Sparbanksstiftelsen  Kronan 

   

 17. Anders Mårtensson tackade alla som jobbat, var och en på sitt sätt, för Garpens Vänner. 

       Conny Kalmteg tackade Anders för allt det jobb han lagt ner. 

 

       Årsmötet avslutades. 

 

 

       

Vid protokollet:   Mötesordförande:  

 

 

 

Bengt Åstedt   Anders Mårtensson   

      

 

Justeras:   Justeras: 

 

 

 

Rolf Lindqvist          Birgitta Alsterfalk 

 

 

 

     
    


