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Årsmöte 
    
Protokoll fört vid årsmöte för Ronehamns Båtklubb den 13 maj 2013  i Gofy´s  Café-lokal 
Ronehamn. 
 
Närvarande: Enligt närvarolista. 
 
1. Årsmötet öppnades av ordförande Urban Schulze som också hälsade alla välkomna. 
 
2. Föreslagen dagordning och kallelse till årsmötet godkändes. 
 
3. Till ordförande för årsmötet valdes Urban Schulze och till sekreterare valdes Gunnar Hoffman. 

Till justeringsmän, att jämte ordförande justera mötesprotokollet, valdes Håkan Wallin och 
Lasse Johansson.                                                                              

 
4. Urban Schulze föredrog verksamhetsberättelsen för år 2012. 
 
5. Hans-Agne Liljebäck föredrog klubbens räkenskaper för år 2012. 
 
6. Hans-Agne Liljebäck föredrog revisionsberättelsen för 2012, där revisorerna inte hade något att 

anmärka på. 
 
7. Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 
 
8. Mötet godkände styrelsens förslag att resultatet av verksamheten för år 2012 överförs i ny 

räkning. 
 

9. Årsmötet fastställde medlemsavgifterna för år 2013-14 till 200 kr för familj, 50 kr för junior 
och 100 kr för vuxen. Båtavgifterna är oförändrade. 

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

 
11. Till ordinarie styrelseledamot för 2 år omvaldes Lasse Johansson, Anders Lind och Gunnar 

Hoffman.  
 

12. Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Ulf Friberg och Håkan Wallin. 
 

13.  Det blev omval på revisorerna, Hans-Agne Liljebäck och Gillis Ulmstedt med Bengt 
Kristiansson som suppleant. 

 
14. Årsmötet beslöt att klubben skall fortsätta med att försöka starta upp en ungdomsverksamhet. 

Samarbete skall bl.a. ske med Klinte Båtklubb. 
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15. Årsmötet beslöt att klubben skall medverka på Ronehamnsdagen, den 27 juli, gemensamt med 
Hembygdsföreningen. Om vädret tillåter så skall klubben försöka erbjuda besökare båtturer. 
Klubben skall även försöka anordna en grillfest på kvällen den lördagen. 

 
16. Ett samarbete mellan Ronehamns Båtklubb, Klinte Båtklubb och Visby Segelsällskap har inletts 

under året. Det samarbetet kommer att fortsätta med bl.a. olika träffar och kurser.  
 

17. Övriga frågor: En medlem har inte betalat medlemsavgiften för 2012 trots flera påminnelser, 
klubben beslöt att utesluta medlemmen.                                                                                    
Den anslagstavla som vi har börjat bygga vid hamnen skall vi färdigställa. Hans-Agne kallar till 
en arbetsträff. 

 
18. 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 
 
 

 
Håkan Wallin   Lasse Johansson 
Justeringsman   Justeringsman 

 


