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Årsmöte 2020-03-23

ÅRSMÖTE - PROTOKOLL
Plats:
Tid:

Bergkvara Båtklubb
23/3 kl. 18.30

1. Mötet öppnandes av ordförande Conny Kalmteg. Alla hälsades välkomna!
2. Conny Kalmteg valdes till mötets ordförande och Frida Portin till mötets sekreterare.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till att justera dagens protokoll valdes Bo Jonsson och Lennart Karlsson.
5. Årsmötet har behörigen utlysts genom utskick av medlemsbrev till alla medlemmar
och digitalt på hemsidan och facebook.
6. Verksamhetsberättelsen för år 2019 redovisades och kassör Frida Portin redogjorde för
det ekonomiska resultatet för år 2019. Båda godkändes.
7. Frida Portin läste revisionsberättelsen som föreslog att:
- att resultaträkning och balansräkning fastställs
- att resultatet balanseras i ny räkning
samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/1 -31/12 2019
8. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
9. Medlemsavgiften för år 2021 beslutades att förbli oförändrad, dvs. 200 kr / familj och
100 kr / enskild person.
10. Frida Portin redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget år 2020.
Båda godkändes.
11. Till ordförande omvaldes Conny Kalmteg (1 år)
12. Till styrelseledamöter omvaldes:
- Anders Mårtensson (2 år)
- Frida Portin (2 år)
Valda till år 2021 är Bengt Åstedt och Thomas Axelsson

Till suppleanter valdes:
- Sabine Reestman, omval (1 år)
- Elisabet Bjuvsjö, omval (1 år)
- Lennart Dreier, omval (1 år)
13. Till revisorer valdes:
- Rune Fransén, omval (1 år)
- Ulf Kurtsson, nyval (1 år)
Till revisorssuppleant valdes:
- Tuulikke Åkesson, omval (1 år)
14. Till valberedning omvaldes:
- Rolf Lindqvist (1 år) – sammankallande
- Lennart Karlsson (1 år)
15. Till firmatecknare valdes Conny Kalmteg (ordförande) och Frida Portin (kassör), i
förening. I kontakter med banker och myndigheter har Conny Kalmteg (ordförande)
och Frida Portin (kassör) full behöriget var och en för sig teckna förening.
16. Övriga ärenden
Conny redogjorde för vinterarbetet med båten Gustav.
17. Conny Kalmteg tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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