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Årsmöte 
    
Protokoll fört vid årsmöte för Ronehamns Båtklubb den 21 april 2008  i Gofy´s  Café-lokal 
Ronehamn. 
Närvarande: Enligt närvarolista. 
 
1. Årsmötet öppnades av ordförande Rogert Classon som också hälsade alla välkomna. 
 
2. Föreslagen dagordning godkändes. 
 
3. Till ordförande för årsmötet valdes Rogert Classon. 
 
4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnar Hoffman. 
 
5. Till justeringsmän, att jämte ordförande justera mötesprotokollet, valdes Hugo Stumle och 

Cecilia Stumle.                                                                              
 
6. Kallelse till årsmötet godkändes. 
 
7. Gunnar Hoffman föredrog verksamhetsberättelsen för år 2007, vilken bifogas protokollet. 
 
8. Anders Lind föredrog klubbens räkenskaper för år 2007. 
 
9. Sune Carlsson föredrog revisionsberättelsen, där revisorerna inte hade något att anmärka på. 
 
10. Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 
 
11. Mötet godkände styrelsens förslag att resultatet av verksamheten för år 2007 överföres i ny 

räkning. 
 
12. Till klubbordförande för 1 år, tillika styrelsens ordförande, valdes Rogert Classon. 
 
13. Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Stefan Vester och Hugo Stumle. 
 
14. Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Leif Blom och Urban Schulze. 
 
15. Till revisorer för 1 år valdes Sune Carlsson och Nils Pettersson, med Bengt Kristiansson som 

suppleant. 
 
16. Till att teckna föreningens firma valdes ordförande Rogert Classon och kassören Anders Lind. 

De tecknar firman var för sig. 
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17. Beslöts att båtplats- och medlemsavgifter blir oförändrade för år 2009. Rogert Classon hade 
gjort en jämförelse med Gotlands Kommuns båtplatsavgifter, och kunde konstatera att våra 
priser är lägre. 

 
18. Hans-Agne Liljebäck redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändring. Beslöt att anta 

förslaget till ändring av stadgarna med följande lydelse av § 5: ”Båtklubbens styrelse skall 
minst bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och  kassör, samt två 
suppleanter. Styrelsen väljes växelvis för en tid av två år. Det krävs minst fem ledamöter 
närvarande för att beslut skall gälla.” 

 
19. Rogert Classon informerade om reglerna som gäller för klubbstugan. Den är öppen för alla 

medlemmar, kodlåset som finns på dörren har koden är 3210. Angående den tavla som Erik 
Olsson skänkt till Ronehamns Båtklubb så beslöts att en kopia av tavlan skall hängas upp i 
klubbstugan. Originalet skall förvaras av klubbens ordförande.  

 
20. Anders Lind informerade om klubbens webboplats, www.rhbk.dyns.net . 

 
21. Rogert Classon informerade om styrelsens kontakter med Gotland Kommun Hamnavdelning    

angående muddring av småbåtshamnen och gästhamnverksamheten. 
 

22. Rogert Classon informerade om de fasta arbetsdagar som styrelsen beslutat om. De infaller den 
2:a lördagen i april, maj, september och november. Då skall underhåll ske av det område som 
klubben arrenderar, samt i och upptagning av båtbommar. 

 
23. Det diskuterades om klubben skulle ha någon fast dag i veckan för gemensamma aktiviteter, typ 

båtåkning, segling, grillning, gräsklippning mm. Förslag på torsdagar under sommaren. Skall 
anslås på anslagstavlorna som klubben har och hemsidan. 
 

24. Gemensam sjösättningar av båtar kommer att ske söndagen den 18 maj. 
 

25. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, därefter bjöds på 
smörgåstårta, dryck och kaffe. 

 
 
 
Justeras:    Vid protokollet  
 
 
 
Rogert Classon   Gunnar Hoffman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Cecilia Stumle   Hugo Stumle 
Justeringsman   Justeringsman 

 
   
 
 


