PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR KBK 2019-02-07

1. Mötets öppnande
Klubbens ordförande Mats Bagge hälsade välkommen och öppnade mötet. Mats påminde också deltagarna att Göran Hylander
kommer att berätta om sjöräddningssällskapet efter årsmötets avslutande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängd skapades och fastställdes
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Lars-Gunnar Hedström och till sekreterare Peter Härnvall.
5. Val av två personer som jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet
Till att justera dagens protokoll utsågs Lennart Alsén och Gunnar Karlsson.
6. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
Protokollet från årsmötet 2018 sammanfattades av Peter Härnvall. Inga synpunkter framkom och protokollet lades till handlingarna.
7. Styrelsens årsberättelse
Mats Bagge presenterade styrelsens årsberättelse. Inga synpunkter framkom och årsberättelsen lades till handlingarna (Bilaga 1).
8. Redovisning av ekonomisk situation och resultat för år 2018
Karl-Arne Ericson föredrog den ekonomiska redovisningen för år 2018 (Bilaga 2).
Karl-Arne pekade på de större kostnadsposterna där de flesta poster är av återkommande natur, el, vägföreningen och räntor.
Frågan om att investera i en värmepump för att sänka elkostnaderna väcktes på nytt. Mötet beslutade att tillsätta en utredning under
ledning av Lennart Alsén .
9.

Revisorernas berättelse presenterades av revisorerna.(Bilaga 3).

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Budget 2019. Karl-Arne Ericson presenterade budgeten för 2019. Budget innehöll ett förslag om höjd avgift för sjösättning på
annat sätt en med truck, för att skapa en enhetlig sjösättningsavgift. Mötet beslutade om denna höjning. Budgeten för 2019
innehåller inga större investeringar och budgeten är i och med detta i god balans. Mötet beslutade att anta förslagen Budget. (Bilaga
4.) Då klubben har kapacitet för fler medlemmar uppmanades mötet att marknadsföra klubben till vänner och bekanta. Styrelsen fick
i uppdrag att ta fram en sida med enkel information för detta syfte.
12. Val av styrelseledamöter
Val av sekreterare (2 år), Till sekreterare valdes Peter Härnvall i enlighet med valberedningens förslag.
Val av hamnfogde (2 år), Till hamnfogde 1 valdes Jörgen Skagerdahl i enlighet med valberedningens förslag.
Val av Ledamöter (2 år)
Till Ledamot-1 (1 år) valdes Magnus Löfstrand i enlighet med valberedningens förslag.
Till Ledamot-2 (2 år) valdes Lisa Tönus i enlighet med valberedningens förslag.
Till Ledamot-4 (2 år) valdes Andreas Lündin i enlighet med valberedningens förslag.
13. Val av revisor (2 år) och revisorsersättare (1 år)
Till revisor 1 valdes Jan Rosengren i enlighet med valberedningens förslag.
Till revisorsersättare valdes Åsa Hedström i enlighet med valberedningens förslag.
14. Val av valberedningskommitté (1 år)
Till valberedning valdes Lars Klein. Inga fler kandidater fanns och styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare på frågan.
15. Övriga val
Val av kandidater för ledamöter vägförening (1 år)
Till kandidat för ledamot i vägföreningen valdes Karl-Arne Ericson och Jörgen Skagerdahl i enlighet med valberedningens förslag.
Val av kandidat för revisor vägföreningen 1(år) Till kandidat för revisor i vägföreningen valdes Åsa Hedström i enlighet med
valberedningens förslag.

16. Frågor, information, förslag från styrelsen inklusive beslut
16.1 Miljöfrågor. Lars Klein informerade om miljöfrågorna och klubbens samarbete med kommunen. Lars framhöll särskilt att det är
av stor vikt att medlemmarna använder godkända hårda bottenfärger för att klubben skall kunna undvika att behöva investera i en
spolplatta. Klubben inväntar listan för årets godkända bottenfärger. Klubben kommer även i år att försöka förhandla fram ett bra pris
med SeaSea. Lars avslutade med att uppmana alla att läsa miljöplanen som finns på klubben hemsida.
16.2 Robert Ciborowski belyste situationen med våra bojar. Det är av stor vikt att kontrollera bojarna. Det visar sig att kättingarna är
mycket mer anfrätta nära bojstenen än uppe vid bojen. Redan efter 3 år märks klar förslitning. Vidare diskuterades fördelar med att
använda lina för att slippa korrosion på kätting. Den kritiska delen blir då schackel. Styrelsen fick i uppdrag att utvärdera gemensamt
inköp av klassade schackel för försäljning inom klubben.
16.3 Mats Bagge informerade om GDPR och att klubben kommer i samband med vårdebiteringen att be om godkännande från
medlemmarna för klubbens användning av personlig information.
16.4 Lars Klein presenterade förslag på arbeten inför 2019. Året innehåller inga större projekt. Dock framhöll Lars byte av kättingar
på ramp-bryggan och installation av enkelt sjösättningsbar livbåt som de viktigare arbetena, se Bilaga 6. Sittgrupp till bryggorna och
utökade trailerplatser diskuterades också. Klubben kommer i år att ha en arbetsdag på våren och hela städavgiften på 400 kr
kommer att återbetalas vid deltagande. I övrigt meddelade Lars att klubben har för avsikt att se över hur arbeten i större utsträckning
kan läggas ut på medlemmarna.
16.5 Beslut om tidpunkt för sjösättning samt underhållsdagar.
Årsmötet beslutade att årets sjösättning genomförs 2018-05-12 och att underhållsdag infaller den 2018-05-18 .
16.6 Beslut om datum för upptagning
Årsmötet beslutade att årets upptagning genomförs 2018-10-05 och 06.
17. Motioner
Inga motioner har inkommit.
18. Övriga frågor
Under övriga frågor lyftes frågan om att avskaffa höstmötet då det under en följd av år hyst mycket lågt intresse. Styrelsen fick i
uppdrag att titta på den frågan.
Avgående styrelsemedlemmarna Robert Ciborowski och Håkan Fransson avtackades av ordförande Mats Bagge. Mats berömde
såväl Robert som Håkan för deras stora engagemang och goda insatser. Håkan Fransson, kunde inte närvara vid mötet och
kommer därför att uppvaktas personligen vid ett senare tillfälle.

19. Mötets avslutande.
Ordförande för mötet tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Efter årsmötets avslutande så höll Göran Hylander ett uppskattat föredrag om Sjöräddningssällskapets verksamhet i Trosa. Om
någon vill veta mer om verksamheten så kontakta gärna Göran, och framför allt anmäl er som medlemmar till sällskapet.
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