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ÅRSMÖTE - PROTOKOLL  
 

Plats:  Bergkvara Båtklubb 

Tid:  30/3 kl. 18.30  
  
Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för vår båtförare Karl-Erik Håkansson som avled efter förra 

årsmötet. 

 

 Mötet öppnandes av ordförande Anders Mårtensson. Alla hälsades välkomna! 

 

 Anders Mårtensson valdes till mötets ordförande och Bengt Åstedt till mötets sekreterare.  

 

 Dagordningen godkändes.  
 

 Till justera dagens protokoll valdes Thomas Axelsson och Rolf Lindqvist 

 

5.   Årsmötet förklarade sig behörigen sammankallad. 

 

6.    Bengt Åstedt läste upp verksamhetsberättelsen för år 2016 

Frida Portin redogjorde för den ekonomiska berättelsen för år 2016.  

 

7.    Tuulikke Åkesson läste revisionsberättelsen som föreslog att: 

       - resultaträkning och balansräkning fastställs 

       - att resultatet balanseras i ny räkning 

       - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2016-01-01 – 2016-12-31 

 

       8.    Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.  

 

       9.    Medlemsavgiften för år 2018 beslöts bli oförändrad, 100 kr för enskild och 200 kr för familj.  
 

10.  Frida Portin redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget år 2017.   

       Verksamhetsplan och budget godkändes. 

   

11.  Till ordförande omvaldes  Anders Mårtensson    (1 år) 

                

12.  Till styrelseledamöter omvaldes: 

 Bengt Åstedt           (2 år)       

 Thomas Axelsson   (2 år) 

 

 Valda till 2018 är Frida Portin och Conny Kalmteg 

         

            Till suppleanter valdes:  

 Birgitta Alsterfalk  omval    (1 år)  

 Pernilla Johansson      ”        (1 år) 

 Elisabet Bjuvsjö         ”         (1 år)          

 Lennart Dreier         nyval     (1 år) 

GARPENS VÄNNER  

Årsmöte 2017.03.30 

http://www.garpen.se/


 

                                                

  Till revisorer  valdes:  

 Rune Franzén    omval           (1 år) 

 Britt-Marie Östman  nyval     (1 år) 

 

 Till revisorssuppleant omvaldes:  

      Tuulikke Åkesson    (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.   Elisabet Bjuvsjö presenterade styrelsen förslag till ändrade stadgar. 

        Årsmötet beslutade enhälligt att anta de ändrade stadgarna.  

        Då årsmötet 2016 tog samma beslut har två av varandra följande föreningsmöten antagit 

        de ändrade stadgarna och är därmed gällande. 

 

17. Övriga ärenden. 

      -  Leif Lindberg föreslog att vi bör överväga att visa skarvkolonin på Kårön vid 

         våra båtfärder. 

       

18. Anders Mårtensson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

       

Vid protokollet:   Mötesordförande:  

 

 

 

Bengt Åstedt   Anders Mårtensson   

      

 

Justeras:   Justeras: 

  

 

 

Thomas Axelsson  Rolf Lindqvist   
    


