
 

  

 

Årsmöte i Lövsta BåtSällskap  

 

Datum:  2021-03-25 Torsdag 

Tid:   19.00 

Plats:   Teams samt Robin Rindestad och Patric Ahlgren i klubbhuset LBS 

 

 

 

Dagordning  

1. Mötets öppnande. 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställd. Ja enligt handuppräckning. 

3. Val av mötesordförande och sekreterare. 
Till detta valdes Robin Rindestad som mötesordförande samt Patric Ahlgren som 
sekreterare. Ja enligt handuppräckning. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Till rösträknare tillika justeringsmän valdes Anders Engstrand och Mathias Pyk, ja enligt 
handuppräckning. 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Mötet anses behörigt utlyst. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse . 
Robin går igenom verksamhetsberättelsen för 2020, medlemmarna har fått detta 
utskickat. Se bilaga. 

7. Årsredovisning. 
Robin lämnar över till Sofia Mannerblad vår kassör som redogör för ekonomin. Se 
bilagorna. Vi förväntas nå ett noll resultat nästa år. 
Bryggavgiften måste fastställas i dag på årsmötet. Förslag är att höja bryggavgiften till 
850:- Enligt handuppräckning beslutas höja bryggavgiften. 
Kan vi genom handräckning fastställa budgeten , svar ja genom handräckning 
 



 

  

 

8. Revisorernas berättelse. 
Revisorerna redogör för 2020. Det har varit ett speciellt år då många delar i styrelsen 
gått omlott. Revisorerna rekomenderar  att styrelse besluten blir mer tydliga i styrelse 
protokollen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 2020. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsen beslutas beviljas ansvarsfrihet för 2020. Ja enligt handräckning. 

10. Förslag till budget för 2021. 
Sofia drog detta på ekonomi redovisningen. 

11. Val av ordförande, hamnkapten, ledamot samt suppleant i styrelsen.  
Valberedningen föreslår Robin Rindestad som ordförande 
årsmötet väljer Robin Rindestad.  
Valberednigen föreslår Robert Börlin. Årsmötet väljer Robert Börlin. 
Valberedningensförslag till ledamot Johan Stross. Årsmötet beslutar att välja Johan 
Stross.  
Valberedningen föreslår Carina Törngren. Årsmötet väljer Carina Törngren 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
Valberdningens förslag Martin Persson revisor 1, årsmötet väljer Martin Persson. 
Valberedningens förslag Jan Malm revisor 2, årsmötet väljer Jan Malm. 
Valberedningens förslag har tyvärr hoppat av. 
Revisorssuppleant blir tyvärr vakant för tillfället 

13. Val av valberedning (två personer). 
Befinliga valberedare väljer att inte fortsätta i valberedningen. 
Finns det förslag på valberedare från årsmötet? 
Kan vi besluta att skjuta upp detta beslut till höstmötet? Ja enligt handuppräckning på 
årsmötet. 

14. Exergis planerade värmeverk. 
Robin Rindestad redogör för läget, vi har sedan tidigare förslag på hamn från vår 
horisont. Men läget är lugnt. Ingen av instanserna vet något mer. 

15. Förslag till ändring av stadgar. 

Se bilaga. Robin redogör för förslag på ändring i stadgarna. 

Kommentarer har Lennart Eriksson lämnat in via mail. Redogörelse av R Rindestad av 

mailet. Punkterna gås igenom steg för steg 

Ändrad text till kommande verksamhetsår för att förtydliga samt texten vid upplösande. 

Medlemmar vid beslutande tillfälle. Samt att det skall bifogas text med revisions 

uppgifter till stadgarna. 

Årsmötet beslutar att vi tar detta på ett extra möte 



 

  

 

Vi röstar om stadgeändring genom handuppräckning, svar ja 

 

16. Övriga frågor. 

16.a Information om hamnen 

Robert Börlin Hamnkapten redogör för läget. 

El och flöten på brygga D. Info även om nya vagnar. 

Rampen har börjat luta, skall åtgärdas till sommaren. 

16.b Information om miljö  

Thomas Agusstson Miljöansv redogör för läget. 

Thomas är ej med på mötet. 

16.c Information om säkerhet 

Johan Stross Säk ansv redogör för läget. 

Alla cylindrar är bytta, nya nycklar. Info om stegar samt grinden och passer och 

låsystemet. Norrlås skall komma och åtgärda grinden med 220 i skåp bredvid. 

16.d Information om vakthållning 

Fredrik Holmberg Vakt ansv redogör för läget. 

Vaktboken är öppen fram till sista april, bara 25 st som ej bokat. 

16.e Information om klubbholmen 

Vi saknar fortfarande öfogde.  

Lite tips till vår stugfogde att vakten kan bidra i stugan. 

17. Mötets avslutande. 

 

 

Bilagor 

1 Verksamhetsberättelse 

2 Balansrapport 

3 Resultatrapport 

4 Budget 

5 Förslag till ändring av stadgar (skickas separat) 

 

 

 



 

  

 

Hässelby 2021-03-25 

 

Vid datorn Patric Ahlgren 

 

 

Justeras Mathias Pyk 

 

Justeras Anders Engstrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


