
 
 
 
Protokoll fört vi Envikens båtklubbs ordinarie årsmöte 2012-10-27. 
 
Mötet genomfördes kl 1000 i klubbhuset. 
 
Protokoll: 
 
1 Mötets öppnande 
   Klubbens ordförande Börje Roos öppnade mötet. 
 
 
2 Val av mötesfunktionärer 
 
 Val av ordförande 
 Thomas Johansson valdes till ordförande för mötet. 
 
 Val av sekreterare 
 Rose-Marie Johansson valdes till mötessekreterare. 
 
 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
 Mötet valde Gunnar Lind och Hasse Carlbom 
 till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
 
3 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
   Mötet fann att kallelse skett i behörig ordning. 
 
 
4 Fastställande av röstlängd 
   Mötet fastställde röstlängden. 
 
 
5 Fastställande av dagordning 
    Mötet fastställde dagordningen. 
 
 
6 Verksamhetsberättelse med bokslut 
   Verksamhetsberättelsen med bokslut redovisades och mötet beslutade att lägga dessa                               
   till handlingarna. 
 
 
7 Revisionsberättelse 
   Revisorn läste upp revisionsberättelsen. 



 
 
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
   Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret ställdes till mötet. 
   Mötet fattade enhälligt beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 
9 Motioner 
   Inga motioner har inkommit. 
 
 
10 Arvode till styrelse och revisorer 
     Styrelsens förslag om oförändrade arvoden fastställdes av mötet. 
 
 
11 Fastställande av budget 
     Mötet fastställde föreslagen budget. 
 
 
12 Fastställande av avgifter 
    Mötet fastställde styrelsens förslag om oförändrade avgifter. 
 
 
13 Val av styrelse 
 
 Val av ordförande på två år 
 Mötet valde enligt valberedningens förslag Börje Roos till klubbens ordförande     
 på två år. 
 
 Val av kassör på två år 
 Mötet valde Lillemor Nordlund enligt valberedningens förslag till klubbens 
 kassör på två år. 
 
 Val av vice hamnkapten på två år 
 Mötet valde Rolf Lund enligt valberedningens förslag till klubbens vice 
 hamnkapten på två år. 
  
 Val av suppleant på ett år 
 Mötet valde Gösta Johansson enligt valberedningens förslag till suppleant 
 på ett år. 
 
 Val av suppleant på ett år 
 Mötet valde Bo Östlund enligt valberedningens förslag till suppleant
 på ett år. 
 
 



 
 
 
14 Val av revisor och suppleant på ett år 
 
 Mötet valde Folke Lundberg enligt valberedningens förslag till klubbens revisor 
 på ett år. 
 
 Mötet valde Lena Karlsson enligt valberedningens förslag till klubbens 
 revisorsuppleant på ett år. 
 
15 Val av valberedning 
     Mötet valde:  

1. Gunnar Lind 
2. Kjell Lönnberg 
3. Birgitta Halling 

     till valberedning med Kjell Lönnberg som sammankallande. 
 
 
16 Övriga frågor 
     Roy Lindström och hans Gustavsson avtackades för sitt mångåriga engagemang i  klubben. 
      
 
17 Plats och tid för nästa årsmöte 
     Mötet beslutade att nästa årsmöte skall genomföras 2013-10-26 i Klubbhuset. 
     Mötet beslutade att det även vid nästa års årsmöte skall genomföras en Ålandsresa. 
. 
 
18 Mötets avslutande 
     Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
Bergshamra som ovan 
 
 
 
Rose-Marie Johansson   Thomas Johansson 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
Justeras 
 
 
 
Gunnar Lind    Hasse Carlbom 
  


