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Årsmöte 
    
Protokoll fört vid årsmöte för Ronehamns Båtklubb den 15 april 2015  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 Håkan Wallin. 

 
6. Kallelse till årsmötet godkändes. 

 
7. Urban Schulze föredrog verksamhetsberättelsen för år 2014. 
 
8. Anders Lind föredrog klubbens räkenskaper för år 2014. 
 
9. Rogert Claesson föredrog revisionsberättelsen för 2014, 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 2014 överföres i ny 

räkning. 
 

12. Till klubbordförande för 1 år, tillika styrelsens ordförande valdes Lars-Eric Gerell. 
 

13. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes på två år Ander Lind, Gunnar Hoffman och Lars 
Johansson, samt nyvaldes Urban Schulze som styrelseledamot för ett år. 

 
14. Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Håkan Wallin och Ulf Friberg. 

 
15. Till revisorer valdes Rogert Claesson och Gillis Ulmstedt med Bengt Kristiansson som 

suppleant. 
 

16. Det beslöts att båtklubbens firma skulle tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig 
när det gäller klubbens löpande förvaltning. När klubbens firma skall tecknas vid köpeavtal, 
arrendeavtal, anställningsavtal och liknade avtalsteckningar så skall två ledamöter underteckna i 
förening. 
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17. Årsmötet fastställde medlemsavgifterna för år 2016 till 200 kr för familj, 50 kr för junior och 
100 kr för vuxen. Båtavgifterna är oförändrade.  

 
18. Övriga frågor: Lars-Eric Gerell informerade om de planer som han och sitt företag har för att 

göra hamnen i Ronehamn mer attraktiv mot båtturism mm. Han har haft möte med kommunens 
hamnavdelning om detta och kommer att ha ytterligare ett möte snart. Han har lämnat ett 
förslag till hamnavdelningen om att få arrendera hela hamnen av kommunen, ev. i samarbete 
med båtklubben och kanske andra intresseföreningar i Ronehamn. Han kommer fortlöpande att 
informera båtklubbens styrelse om detta. 

 
Revisorerna hade ställt frågan till Anders Lind, klubbens kassör, om vi har något rättskydd i vår 
försäkring. Anders kontrollerade med det försäkringsbolag klubben har sin försäkring hos, dem 
ansåg dock att det inte behövdes. 
 
Stefan Vester uppmärksammade årsmötet om att båtklubben har 50-års jubileum nästa år. 
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag på lämpligt firande. 

 
19. 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 

 


