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Årsmöte 

    
Protokoll fört vid årsmöte för Ronehamns Båtklubb den 27 april 2016  i bygdegården Rone. 
 
Närvarande: Enligt närvarolista. 
 
1. Årsmötet öppnades av ordförande Urban Schulze som också hälsade alla välkomna. 
 
2. Föreslagen dagordning till årsmötet godkändes, efter att punkt 13, val av kassör, strukits. 
 
3. Till ordförande för årsmötet valdes Urban Schulze  

 
4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnar Hoffman. 

 
5. Till att justera protokollet valdes Lars Johansson. 

 
6. Kallelse till årsmötet godkändes. 

 
7. Urban Schulze föredrog verksamhetsberättelsen för år 2015. 
 
8. Anders Lind föredrog klubbens räkenskaper för år 2015. 
 
9. Rogert Claesson föredrog revisionsberättelsen för 2015, där revisorerna inte hade något att 

anmärka på. 
 
10. Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året och styrelsens förslag att 

resultatet överförs i ny räkning. 
 
11. Årsmötet godkände förslag från Urban Schulze att klubben skall söka medlemskap i Svenska 

Seglarförbundet. 
 

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

13. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes på två år Stefan Vester och Urban Schulze, samt 
nyvaldes Håkan Wallin som styrelseledamot för ett år som fyllnadsval efter Gunnar Hoffman. 

 
14. Till styrelsesuppleant för ett år omvaldes Ulf Friberg. Styrelsen fick i uppdrag att hitta 

ytterligare en styrelsesuppleant. 
 

15. Till revisorer valdes Rogert Claesson och Bengt Kristiansson. Styrelsen fick i uppdrag att hitta 
en revisorssuppleant. 

 
16. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att under kommande år försöka hitta folk till en valberedning. 
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17. Övriga frågor: Då klubben nu har två bodar lediga och det finns en risk för att det blir fler, och 

att bodarna kan bli svåra att hyra ut med en deposition av 15 000 kr. Förslag uppkom då att som 
alternativ till att deponera 15 000 kr så skall klubben kunna hyra ut dessa bodar årsvis för en 
årshyra av 2 000 kr. Årsmötet antog förslaget och gav styrelsen i uppdrag att ta fram lämpligt 
hyresavtal.  
 
Diskussion uppkom om beslutet att köpa in båtbommar för 40 000 kr samt att klubben åtagit sig 
att sköta driften av gästhamnen i sommar var taget på beslutmässigt sätt. Oenighet råder om 
detta beslut, då det inte finns protokollfört styrelsebeslut på dessa åtgärder. Årsmötet 
återremitterar ärendet till styrelsen för vidare beredning. 

 
 
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 
 
 
Lasse Johansson    
Justeringsman    

 


