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Årsmöte 
    
Protokoll fört vid årsmöte för Ronehamns Båtklubb den 19 april 2010  i Gofy´s  Café-lokal 
Ronehamn. 
 
Närvarande: Enligt närvarolista. 
 
1. Årsmötet öppnades av ordförande Rogert Claesson som också hälsade alla välkomna. 
 
2. Föreslagen dagordning godkändes. 
 
3. Till ordförande för årsmötet valdes Rogert Claesson. 
 
4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnar Hoffman. 
 
5. Till justeringsmän, att jämte ordförande justera mötesprotokollet, valdes Sune Carlsson och 

Hans-Agne Liljebäck.                                                                              
 
6. Kallelse till årsmötet godkändes. 
 
7. Gunnar Hoffman föredrog verksamhetsberättelsen för år 2009, vilken bifogas protokollet. 
 
8. Anders Lind föredrog klubbens räkenskaper för år 2009. 
 
9. Hans-Agne Liljebäck föredrog revisionsberättelsen för 2009, 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 2009 överföres i ny 

räkning. 
 
12. Till klubbordförande för 1 år, tillika styrelsens ordförande, valdes Urban Schulze. 
 
13. Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Hugo Stumle och Stefan Vester. 
 
14. Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Leif Blom och Rogert Claesson. 
 
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 Urban Schulze och kassören Anders Lind. 

De tecknar firman var för sig. 
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17. Beslöts att båtplats- och medlemsavgifter blir oförändrade för år 2011. Avgiften gäller även 
båtar på land inom klubbens område. 

 
18. Övriga frågor: 
 

Urban tog upp frågan om att få rabatt på båtavgiften om man ville ha t.ex. en mindre segeljolle 
liggande på land, om man redan har en fullbetald båtplats. Styrelsen fick i uppdrag att se över 
frågan. 
 
Sune tog upp frågan om ev. ersättning till styrelsen, f.n. utgår ingen ersättning. Styrelsen tar upp 
frågan till diskussion. 
 
Urban ställde en fråga om klubben skall ha någon slags ungdomsrabatt. Årsmötet tyckte det var 
ett bra förslag och gav styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag. 
 
Rogert informerade om att vi kommer att flytta två sektioner av flytbryggan från nuvarande 
plats till den fasta småbåtskajen, vid platserna 26-28.  
 
Datum för gemensam sjösättning av större båtar med kranbil bestämdes till lördagen den 8 maj. 
 
Då det har varit dålig uppslutning vid arbetsdagarna som vi haft den 2.a lördagen i april, maj, 
september och november, så flyttar vi dessa till den 2:a torsdagskvällen i resp. månad istället.  
 
Stefan lovade att båten som står på botten i småbåtshamnen skall vara borta inom en vecka från 
årsmötet. 
 
Gillis överlämnade en pärm från den tid då klubben bildades, för att förvaras i klubbstugan. 
 
Hans-Agne tog upp förslag om att placera en ny anslagstavla på gräsplätten mellan flytbryggan 
och rampen tillsammans med sockensamverkansgruppen. Han redogjorde för ett 
kostnadsförslag som han tagit fram för att tillverka en anslagstavla med måtten 4 x 1 meter med 
tak. Förslaget mottogs positivt av årsmötet. Styrelsen utser lämplig person att arbeta vidare med 
frågan. 
 
Anders avtackade avgående ordföranden för sin insats med en blomsterkvast från klubben. 
 

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

 
 
Justeras:    Vid protokollet  
 
 
 
Rogert Claesson   Gunnar Hoffman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 

 
Hans-Agne Liljebäck   Sune Carlsson 
Justeringsman   Justeringsman 

 


