
 1 

  
 

Årsmöte 
    
Protokoll fört vid årsmöte för Ronehamns Båtklubb den 3 maj 2012  i Gofy´s  Café-lokal 
Ronehamn. 
 
Närvarande: Enligt närvarolista. 
 
1. Årsmötet öppnades av ordförande Urban Schulze som också hälsade alla välkomna. 
 
2. Föreslagen dagordning godkändes. 
 
3. Till ordförande för årsmötet valdes Urban Schulze och till sekreterare valdes Gunnar Hoffman. 
 
4. Till justeringsmän, att jämte ordförande justera mötesprotokollet, valdes Sune Carlsson och 

Hans-Agne Liljebäck.                                                                              
 
5. Kallelse till årsmötet godkändes. 
 
6. Urban Schulze föredrog verksamhetsberättelsen för år 2011, vilken var inskriven i 

dagordningen. 
 
7. Anders Lind föredrog klubbens räkenskaper för år 2011. 
 
8. Hans-Agne Liljebäck föredrog revisionsberättelsen för 2011, där revisorerna inte hade något att 

anmärka på. 
 
9. Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 
 
10. Mötet godkände styrelsens förslag att resultatet av verksamheten för år 2011 överföres i ny 

räkning. 
 
11. Till klubbordförande för 1 år, tillika styrelsens ordförande, valdes Urban Schulze. 

Till ordinarie styrelseledamot för 2 år omvaldes Stefan Vester. Hugo Stumle har lite tveksamt      
aviserat sin avgång. Styrelsen får i uppdrag att finna någon ersättare för Hugo, likaså för den 
vakanta suppleantplatsen. Ulf Friberg välj som styrelsesuppleant på ett år. Omval på 
revisorerna, Hans-Agne Liljebäck och Gillis Ulmstedt med Bengt Kristiansson som suppleant. 

 
12. Styrelsen hade hänskjutit beslutet om att införskaffa sträckmetallplattformar till årsmötet. 

Årsmötet beslöt att inte inköpa plattformar till samtliga platser. Inköp görs efter behov om 
någon efterfrågar plattform. 

 
13. Frågan om vi skall ha kvar två vattentappställen på bryggan diskuterades. Lasse Johansson skall 

prata med Hamnavdelningen om det. Är Hamnavdelningen villig att gräva ned ett rör under 
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asfalten så behåller vi de tappställen vi har idag, annars så tar vi bort dessa och ordnar ett 
tappställe. 

 
14. Båtklubbens framtida verksamhet: Årsmötet beslöt att vi skall fortsätta att närvara på 

Ronehamnsdagen, där marknadsföring för att värva nya medlemmar skall ske. Klubben skall 
samarbeta med Hembygdsföreningen, ev. också på Hemse Torgdag. Gemensam anslagstavla 
skall sättas upp vid småbåtshamnen. Arbetet är påbörjat. På anslagstavlan skall det sättas upp 
instruktioner om hur man går tillväga för att använda båtklubbens båtar, en roddbåt och en 
segeljolle. Båtklubben skall även fortsätta att anordna en årlig klubbfest, ev. skall en gemensam 
föreningsfest anordnas på Ronehamnsdagens kväll. För att öka medlemsantalet så behöver 
klubben få igång en ungdomsverksamhet. Båtklubben skall sätta upp ett anslag om att vi vill ha 
tag på någon person som kan tänkas sig att driva någon tyg av segelskola. Stefan Vester ordnar 
detta anslag. Ordföranden skall ordna ett studiebesök hos Båtklubben i Klintehamn för att se 
hur dem löst frågan om ungdomsverksamhet. 

 
15. Övriga frågor: Lasse Johansson tog upp frågan om intresse att ha båtplats vid yttre piren i 

fiskehamnen och hur många bommar som vi skall sätta i där. Troligen behövs tre platser. 
 
16. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, därefter bjöds på 

smörgåstårta, dryck och kaffe. 
 

 
Justeras:    Vid protokollet  
 
 
 
Urban Schulze   Gunnar Hoffman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 

 
Hans-Agne Liljebäck   Sune Carlsson 
Justeringsman   Justeringsman 

 


