Lövsta Båtsällskap
Box 5059
165 11 Hässelby

Protokoll från Lövsta Båtsällskaps årsmöte
Den 28 mars 2018, kl. 19.00
Plats: Folkets hus, Riddersviksvägen 159 i Hässelby.
Antal deltagande medlemmar: 41.

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 Martin Pehrsson och Lennart Eriksson.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet förklarades behörigt utlyst.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse.
Robin Rindestad läste upp förvaltningsberättelsen.
Stefan Dubois redogjorde för årets resultat.
Martin Pehrsson läste upp revisorernas berättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhethetsår 2017, och resultat och
balansräkningen fastställdes.
8. Förslag till budget för 2016, samt fastställande av avgifter.
Stefan Dubois redogjorde för styrelsens budgetförslag för 2018.
Inga synpunkter på budgeten.
9. Val av sekreterare, kassör, två ledamöter, och en suppleant i styrelsen.
Till sekreterare (2 år) valdes
Patrik Ahlgren
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
Fredrik Holmgren
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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
Håkan Lundberg
11. Val av valberedning (två personer).
Till valberedning valdes
Joseph Wetterud (sammankallade)
Mattias Pyk
12. Övriga frågor.
12.a Information om hamnen
Byte av el och flöten prioriteras. Behov finns att se över C-bryggan.
12.b Information om miljö
Ingen nytt att rapportera.
12.c Information om säkerhet
Det har varit problem med grinden. Om den hakar upp sig brukar det funka igen om
man väntar ca 10 minuter.
12.d Information om vakthållning
Vakten har funkat bättre i år än tidigare år.
12.e Information om klubbholmen
Totalt har ca 40 medlemsbåtar varit med och fixat på holmen under 2017. Under året
har det varit förlustelseaktiviteter den 6 juni, midsommar och en kräftfest. Öppning av
holmen är planerad till den 12 maj.
13. Mötets avslutande.
Robin avslutade mötet.

Vid protokollet

Johan Terfelt
Justeras:
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Martin Pehrsson
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Lennart Eriksson

