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Tid:
Plats:

2017-03-29 Onsdag
19.00
Folkets hus

Protokoll från årsmöte i Lövsta BåtSällskap
1. Mötets öppnande.
Robin Rindestad öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
3. Val av mötesordförande och sekreterare.
Robin Rindestad valdes till mötesordförande.
Johan Terfelt valdes till mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Stefan Pellén
Johan Engvall
5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Frågan besvarades med ja.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse.
Robin Rindestad läste upp förvaltningsberättelsen. (bilaga)
Stefan Dubois redogjorde för ekonomin. (bilaga)
Robin Rindestad läste upp revisorernas berättelse. (bilaga)
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
8. Förslag till budget för 2017, samt fastställande av avgifter.
Budgeten fastställdes. Ingen ändring av avgifterna.

9. Val av ordförande, hamnkapten, ledamot samt suppleant i styrelsen.
Ordförande
Robin Rindestad
Hamnkapten
Robert Börlin
Ledamot
Johan Stross
Suppleant Fredrik Holmberg
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Sammankallande revisor
Martin Pehrsson
Revisor
Jan Malm
Revisors suppleant
Håkan Lundberg
11. Val av valberedning (två personer).
Sammankallande
Mathias Pyk
Joseph Wetterud
12. Övriga frågor.
12.a Information om hamnen
Robert Börlin berättade att 2016 gjordes inget på bryggorna i hamnen. Det finns
belysningsstolpar som kommer att monteras på A och B bryggorna.
Några fler bojstenar kommer att läggas på klubbholmen.
12.b Information om miljö
Mätning pågår i hamnen för att kolla förekomsten av dioxider på båtskroven.
12.c Information om säkerhet
Thomas Augustsson berättade om att vi avvaktar med kamerasystem pga eventuell
ombyggnad av hamnen.
12.d Information om vakthållning
En synpunkt från en medlem var att det är för tidigt att stänga anmälningstiden för
vakten som det är nu. Robin berättade att det är viktigt att vaktschemat behöver
vara klart innan vaktpassgången startar för säsongen. Ingen ändring beslutades.

12.e Information om klubbholmen
Thomas Augustsson berättade att arbetspass är preliminärt bokat från andra
sjösättningen fram till midsommar. Steg två är att 4-6 pers behövs för att bygga
bastu, det är en byggsats.
13. Förslag från styrelsen om ändring av LBS stadgar.
Förslaget presenterades vid höstmötet 2016 och beslutades att godtas då.
Årsmötet beslutade att godta de nya stadgarna. Stadgarna är därmed fastställda.
(bilaga)
14. Mötets avslutande.
Robin avslutade mötet.

Vid protokollet
…………………………….
Johan Terfelt
Justeras

……………………………
Stefan Pellén

……………………………
Johan Engvall

