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Protokoll från Lövsta Båtsällskaps årsmöte  
Den 16 mars 2015, kl. 19.00  
 
Plats: Folkets hus, Riddersviksvägen 159 i Hässelby.  
Antal deltagande medlemmar: 39. 
 
 
1. Mötets öppnande. 
Föreningens ordförande Robin Rindestad öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  

2. Fastställande av dagordning.  

Dagordningen fastställdes. 
 
3. Val av mötesordförande och sekreterare.  

Robin Rindestad valdes till mötets ordförande.  

Johan Terfelt valdes till mötets sekreterare. 
 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Stefan Pellén och Robert Börlin 

 
5. Fråga om mötets behöriga utlysande.  

Frågan besvarades med ja. 
 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse.  

Robin Rindestad läste upp förvaltningsberättelsen. 

Stefan Dubois redogjorde för årets resultat. 

Robin Rindestad läse upp revisionsberättelsen. 
 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.  

Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2015. 
 

8. Förslag till budget för 2016, samt fastställande av avgifter.  

Stefan Dubois föredrog budgeten för 2016. 
Budgeten fastställdes. 

Mötet beslutade att avgifterna skulle hållas oförändrade. 

 
9. Val av sekreterare, kassör, två ledamöter, och en suppleant i styrelsen.  

Till sekreterare (2 år) valdes  Johan Terfelt  

Till kassör (2 år) valdes   Stefan Dubois 

Till ledamot (2 år) valdes   Lars Dobo 

Till ledamot (2 år) valdes   Lars-Erik Ehrngren 

Till suppleant (1 år) valdes   Ivan Sjölander 
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10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.  

Till revisor valdes    Martin Pehrsson (sammankallande) 
Till revisor valdes    Jan Malm 

Till revisorssuppleant valdes  Hans Antonsson 

 

11. Val av valberedning (två personer).  

Till valberedning valdes   Joseph Wetterud (sammankallade) 

     Mattias Pyk 

 
12. Övriga frågor.  

 
       12.a Information om varvsföreningen.  

Lars Dobo redogjorde kort om att KVF och LBS är separata enheter.  

 
       12.b Information om hamnen. 

Robert Börlin berättade om föreningen fick nya pontoner på D-bryggan 2015. 
Vinterstormarna har dock knäckt en av de nya pontonerna. A-bryggan har fått nya 
flöten. Hela flöten från A-bryggan flyttas till nya D-bryggan. Elstolpar ska bytas under 
2016, och D-bryggan ska få vatten. Rampen riktades under 2015. Ambition är att det 
ska finns en markbunden toatömningsstation, men det är sannolikt förskjutet till 2017. 
Fråga ställdes om antalet platser kommer att ökas, men styrelsen tror inte det är 
lämpligt i dagsläget.  
 

12.c Information om miljö. 
Joseph Wetterud berättade att Miljöförvaltningen gjorde en inspektion förra året. Det 
finns fortfarande någon fråga kvar om hantering av restavfall vid t ex bottenslipning. 
Sopcontainrarna är bara avsedda för hushållssopor, trots det hittas kasserade t ex wc-
stolar i containrarna. 
 
12.d Information om säkerhet. 

Thomas Augustsson berättade att kamerasystemet ska uppdateras. Staketet ska gås 
igenom. Det är numera tagg till alla dörrar förutom till mastskjulet. 
 
12.e Klubbholme 
Robert Börlin berättade kontakt har tagits med SMBF för att hitta någon att dela 
klubbholme med. 
 
13. Förslag från styrelsen 
Robin Rindestad läste upp styrelsens förslag till standardiserad bomdeposition. 
Förslaget antogs. 
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14. Mötets avslutande. 
Robin avslutade mötet.   

 
 
Vid protokollet 

 

Johan Terfelt 

 

Justeras: 

 

………………………………..    ………………………………… 

Stefan Pellen     Robert Börlin 


