PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR KBK 2021-02-18

1. Mötets öppnande
Klubbens ordförande Mats Bagge hälsade välkommen och öppnade det första digitala årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängd fastställdes till mötets deltagarlista och det beslutades att röstning genomförs med handuppräckning.
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 Gunnar Karlsson och Andreas Lündin.
6. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
Protokollet från årsmötet 2020 godkändes 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 2020
Karl-Arne Ericson föredrog den ekonomiska redovisningen för år 2020 (Bilaga 2).
Karl-Arne pekade på den stora intäktsposten för nya medlemmar och kostnadsposten för truckreparation. Vidare kommenterades att
det på grund av Corona ej hållits någon underhållsdag och därigenom ej återbetalts några pengar. Resultatet efter avskrivningar
uppgår till knappt 26000kr.
9. Revisorernas berättelse presenterades av revisor Jan Rosengren som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.(Bilaga 3). En ännu
ej identifierad skuld på 800kr finns fortfarande i redovisningen.
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Budget 2021. Dennis Henningsson presenterade budgeten för 2021. I budgeten föreslås oförändrade avgifter. Budgeten för
2021 innehåller två större investeringar dels sjösättningsrampen som behöver förstärkas samt även förstärkning av kajen, men
budgeten är trots detta i god balans. Mötet beslutade att anta förslagen Budget. (Bilaga 4.)
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 2 valdes Gunnar Karlsson, med speciellt ansvar för sommarplatserna i enlighet med
valberedningens förslag. Johan Nordmark och Robert Liljeson har också engagerats att medverka i detta arbete.
Val av Ledamöter (2 år)
Till Ledamot-2 valdes Lisa Tönus i enlighet med valberedningens förslag.
Till Ledamot-1 och 4 är vakanta och årsmötet delegerade till styrelsen att tillsätta dessa under året.
Avgående ledamot 1, Magnus Löfstrand övergår till att vara funktionär.
13. Val av revisor (2 år) och revisorsersättare (1 år)
Till revisor 1 valdes Jan Rosengren i enlighet med valberedningens förslag.
Till revisorsersättare valdes Andreas Lündin.
14. Val av valberedningskommitté (1 år)
Till valberedning valdes Andreas Lündin.
15. Övriga val

Val av kandidater för ledamöter vägförening (1 år)
Till kandidat för ledamot i vägföreningen valdes Karl-Arne Ericson och Gunnar Lundqvist 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 Mats Bagge informerade om styrelsens initiativ för att förbättra möjligheterna för medlemsansvar och engagemang, (Bilaga 5).
Initiativet mottogs positivt av mötet.
16.2 Mats Bagge tog upp en diskussion om att försöka göra klubbhuset mer tillgängligt för medlemmarna. Efter en kortare
diskussion om olika alternativ så hölls en röstning om detta var ett önskvärt initiativ och en mindre del av mötet ansåg det.
Ordförande bedömde att intresset var tillräckligt stort för att jobba vidare med frågan och så beslutades också.
16.3 Beslut om tidpunkt för sjösättning samt underhållsdagar.
Årsmötet beslutade att årets sjösättning genomförs 2021-05-08 och att underhållsdag infaller den 2020-05-15 .
16.6 Beslut om datum för upptagning
Årsmötet beslutade att årets upptagning genomförs 2021-10-09 och 10.
Beslöts att hålla höstmötet i samband med upptagningen 2021-10-10.
17. Motioner
Inga motioner har inkommit.
18. Övriga frågor
Under övriga frågor tog ordförande ordet för att avtacka de avgående styrelseledamöterna Karl-Arne Ericsson, Andreas Lündin och
Magnus Löfstrand. Då detta möte hållits digitalt så föreslog han att styrelsen skall återkomma till och göra en mer personlig
avtackning vid ett senare tillfälle, men ville ända passa på att tacka dem för deras insatser, inte minst Karl-Arne som varit klubben
kassör under en mycket lång tid.
Inga övriga frågor har inkommit.
19. Mötets avslutande.
Ordförande för mötet tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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