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Årsmöte 
    
Protokoll fört vid årsmöte för Ronehamns Båtklubb den 20 april 2009  i Gofy´s  Café-lokal 
Ronehamn. 
 
Närvarande: Enligt närvarolista. 
 
1. Årsmötet öppnades av ordförande Rogert Classon som också hälsade alla välkommna. 
 
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 

Hans-Agne Liljebäck.                                                                              
 
6. Kallelse till årsmötet godkändes. 
 
7. Gunnar Hoffman föredrog verksamhetsberättelsen för år 2008, vilken bifogas protokollet. 
 
8. Rogert Classon föredrog klubbens räkenskaper för år 2008. 
 
9. Sune Carlsson föredrog revisionsberättelsen för 2008, 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 2008 överföres i ny 

räkning. 
 
12. Till klubbordförande för 1 år, tillika styrelsens ordförande, valdes Rogert Classon. 
 
13. Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Gunnar Hoffman, Lars Johansson och Anders 

Lind. 
 
14. Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Leif Blom och Urban Schulze. 
 
15. Till revisorer för 1 år valdes Gillis Ulmstedt och Hans-Agne Liljebäck, 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. 



 2 

 
17. Beslöts att båtplats- och medlemsavgifter blir oförändrade för år 2010. Avgiften gäller även 

båtar på land inom klubbens område. 
 
18. Beslöts att införa en påminnelseavgift på 50 kronor för båt- och medlemsavgifter som inte 

betalas i rätt tid.  
 
19: Övriga frågor: 

En påminnelse om klubbens arbetsdagar gjordes, 2.a lördagen i april, maj, september och 
november infaller dessa. Nästa dag är således den 9 maj, då gäller målning av bodar. 
 
Sune Carlsson meddelade att han vill sälja sin bod. Ev. köpare tas ur kölistan över medlemmar 
som vill köpa bod som finns på klubbens hemsida. 
 
Förslag uppkom om att utse någon ”bod-samordnare” bl.a. för att bodägarna skall bli kallade till 
arbetsdagarna mm. Urban tog på sig ansvaret att ringa runt till bodägarna till kommande 
arbetsdag. 
 
Rogert informerade lite om klubbens hemsida på nätet.  
 
Diskussion uppkom om hur klubben skulle få fler medlemmar och särskilt yngre medlemmar. 
Beslöt att vi fortsätter med träffarna  på torsdagskvällar som vi införde ifjol. Med start i början 
på juni och fram till i augusti. Och eventuellt försöka ordna någon aktivitet dessa kvällar som 
kan locka ungdomar. 
 
20. 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 
 
 
 
 
Hans-Agne Liljebäck   Hugo Stumle 
Justeringsman   Justeringsman 

 
   
 
 


