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Årsmöte 
    
Protokoll fört vid årsmöte för Ronehamns Båtklubb den 12 maj 2014  i bygdegården Rone. 
 
Närvarande: Enligt närvarolista. 
 
1. Årsmötet öppnades av ordförande Urban Schulze som också hälsade alla välkomna. 
 
2. Föreslagen dagordning till årsmötet godkändes. 
 
3. Till ordförande för årsmötet valdes Urban Schulze  

 
4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnar Hoffman. 

 
5. Till att justera protokollet valdes Lars Johansson och Stefan Vester. 

 
6. Kallelse till årsmötet godkändes. 

 
7. Urban Schulze föredrog verksamhetsberättelsen för år 2013. 
 
8. Anders Lind föredrog klubbens räkenskaper för år 2013. 
 
9. Hans-Agne Liljebäck föredrog revisionsberättelsen för 2013, 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 2013 överföres i ny 

räkning. 
 

12. Till ordinarie styrelseledamot för 2 år omvaldes Stefan Vester. Till klubbordförande för 1 år, 
tillika styrelsens ordförande omvaldes Urban Schulze. Till styrelsesuppleanter för 1 år 
omvaldes Ulf Friberg och Håkan Wallin. 

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

Kristiansson som suppleant. 
 

14. Årsmötet fastställde medlemsavgifterna för år 2014-15 till 200 kr för familj, 50 kr för junior 
och 100 kr för vuxen. Båtavgifterna är oförändrade. För att försöka öka närvaron vid klubbens 
arbetsdager så skall vi prova med ytterliga kallelser via e-post och sms. 

 
15. Beslöts att en medlem som inte betalat båtplatshyran och medlemsavgiften trots flera 

påminnelser skulle uteslutas, allt enligt stadgarna. 
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16. Övriga frågor: Den ersättning vi fått av Svenska Sjö för deras reklam på vår hemsida har 

upphört. Sv. Sjö vill att klubben sänder ut reklammeddelande till klubbens medlemmar via e-
post för en ersättning av 500 kr. Beslöt att prova detta, Anders skall ordna det.                                            
Information från Hus-hamnförening om att dem skall ta bottenprover i deras hamn för att få 
tillstånd till en slamsugning. RHBK vill gärna ha information om vad proven innehåller.                                                    
Beslöt att vi skall försöka få till en vattenledning till småbåtshamnen, genom att lägga ner en 
ledning under asfalten. 
Konstaterade att vårt arrendeavtal med Region Gotland löper på 1 år i taget, med 9 månaders 
uppsägning. 
 

17. 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 
 
 
Stefan Vester   Lasse Johansson 
Justeringsman   Justeringsman 

 


