
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR KBK 2020-02-13 

 

 

1.     Mötets öppnande  
Klubbens ordförande Mats Bagge hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
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 Mats Bagge och till sekreterare Peter Härnvall. 
 
5.     Val av två personer som jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet  
Till att justera dagens protokoll utsågs Lars-Gunnar Hedström och Andreas Lündin.  

6.     Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll  
Protokollet från årsmötet 2019 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 2019 
Karl-Arne Ericson föredrog den ekonomiska redovisningen för år 2019 (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. Styrelsen har behandlat frågan och 
konstaterat att klubbstugans konstruktion, med flera rum gör en installation lite krånglig. I ett första steg har sjöstugans värme slagits 
av och köldkänsliga produkter flyttats till klubbstugan. El-kostnaden följs nu för att se efter vilken effekt det får, eventuellt minska 
huvudsäkringen från 25-20 amp.  
 
9.     Revisorernas berättelse presenterades av revisor Jan Rosengren.(Bilaga 3).  
 
10.   Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
  
11.   Budget 2020. Karl-Arne Ericson presenterade budgeten för 2020. Budgeten för 2020 innehåller en större investering i ett fast 
system för sjövatten men budgeten är trots 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 ordförande (2 år), Till ordförande valdes Mats Bagge i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Val av Kassör (2 år), Till kassör valdes Dennis Henningsson i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Val av extra ledamot i styrelsen (1år), Till extra ledamot i styrelsen valdes avgående kassören Karl-Arne Ericson. Karl-Arne och 
Dennis kommer att, under året, genomföra ett ansvarsskifte. Operativt fortsätter Karl-Arne i kassörsrollen tills detta skifte beslutas på 
styrelsemöte. 
 
Val av hamnfogde (2 år), Till hamnfogde 2 valdes Fredrik Aldén Czechowski 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-3 (2 år) valdes Lars Klein 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 revisor 2 valdes Åsa Hedström i enlighet med valberedningens förslag. 
Till revisorsersättare valdes Benn Degeryd.  
 
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 Ludwig Tejler 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 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 Mats Bagge belyste situationen med våra bojar. Klubben har tagit fram en bojförankringsmetod med lina istället för kätting som 
starkt rekommenderas av klubben. Instruktion och inköpslista för denna lösning finns på hemsidan. Vid frågor kontaktas 
hamnfogdarna.  

16.3 Lars Klein presenterade förslag på arbeten inför 2020.(Bilaga 5) Året innehåller ett större projekt ett fast system för sjövatten. 
Lars framhöll också behovet av att reparera rampen. Olika förslag diskuterades. Andra arbeten är omförankring av ramp-bryggan, 
slutföra ommålningen av trucken, nytt winch-system till bojekan. Klubben kommer i år att ha en arbetsdag på våren. 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 2020-05-09 och att underhållsdag infaller den 2020-05-16 . 
 
16.6 Beslut om datum för upptagning 
Årsmötet beslutade att årets upptagning genomförs 2020-10-10 och 11.  
Beslöts att hålla höstmötet i samband med upptagningen 2020-10-11. 
 
17.   Motioner  
 Inga motioner har inkommit. 
 
18.   Övriga frågor 
Inga övriga frågor har inkommit 

 
19.   Mötets avslutande. 
Ordförande för mötet tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.  

 

 ________________________________                    _______________________________  
Mats Bagge                                                                  Peter Härnvall 
Ordförande vid mötet                                                   Sekreterare vid mötet  
   
   
________________________________                     _______________________________  
Lars-Gunnar Hedström                                                Andreas Lündin 
Justerare                                                                      Justerare 

 

 

 


