
Mötesprotokoll för årsmötet i Glommens båtklubb, 2020-08-23 
 
Närvarande: se bifogad röstlängd 
 
§01. Mötets öppnande 

Mötet, som blev försenat p.g.a. pandemin, öppnades av Håkan, som hälsade 
alla hjärtligt välkomna. 
 

§02. Framställande av röstlängd för mötet 
Mötet svarade ja.  

 
§03. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
 Mötet svarade ja. 
 
§04. Fastställande av dagordning 
 Mötet svarade att befintlig dagordning kan fastställas 
 
§05. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Ordf.: Sittande. 
 Sekr.: Sittande. 
 
§06. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Valdes Nisse Svensson till protokolljusterare. Valdes Nisse Svensson till 
rösträknare. 

   
§07. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes.  
 

§08. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkneskapsåret 
 Diskuterades olika poster i räkningarna. 

Balans- och resultaträkningen godkändes. 
   

§09. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp av Håkan och godkändes.  

 
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§11. Fastställande av: 
 Medlemsavgift för enskild medlem – beslutades samma som tidigare 
 Medlemsavgift för ungdomsmedlem – beslutades samma som tidigare 
 Medlemsavgift för familj – beslutades samma som tidigare 

Grundavgift – beslutades samma som tidigare 
Båtplatsavgift – diskuterades ev. höjning. Beslutades samma som tidigare 
Abetsinsatsavgift  – beslutades samma som tidigare 
     

§12. Stadgeändring.  
Inga förslag. 

  



§13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret 
 Informerades om de två större kostnaderna, renovering av B-bryggan samt 
inköp av nya bommar. Ordf. tackade Blidsbergs  Mekaniska, Åke Törnqwist, för att 
klubben fått billiga bommar. 

Arrendeavgiften höjdes i och med att den momsbelades. 
Gästplatsinkomsten i budgeten är osäker. 
Budgeten bifogades i resultaträkningen och godkändes.  
 

§14. Val av ordförande för en tid av ett år 
 Håkan Olofsson valdes enhälligt till ordförande. 
   
§15. Val av styrelseledamöter  

Valdes Nisse Svensson till sekreterare 
Omval för Jan Pettersson och Thomas Pilqvist för 2 år . 

  
§16. Val av revisor samt revisionssuppleant för en tid av 1 år 
 Valdes  Börje Andersson till revisor. 
 Valdes Stefan Knapasjö till revisorsuppleant för ett år. 
 
§17. Val av valberedning  
 Valdes Christer Svensson och Göran Persson för en tid av 1 år. 
   
§18. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 Diskuterades sjöbodarna 
 Beslutades att avgiften för sjöbodar höjs till 900 kr/år. Pengarna läggs i en  

underhållsfond. 
  

§19. Övriga frågor  
Diskuterades rampavgiften. Beslutades 300 kr för årskort.  Diskuterades 
om ett betalningsbevis att lägga i bilfönstret när rampen användas. 
Medlemmar med båtplats får använda rampen fritt.  
 
Förslag att lägga upp alla beslut tagna på års- och styrelsemöten på 
hemsidan. Som det är nu läggs årsmötesprotokollet in på hemsidan. 

 
§20. Avslutning 

Ordförande framförde ett tack till avgående sekreterare Leif Nordvall för 
hans insatser för klubben och överlämnade en blombukett. 
Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
………………………………………..  ………………………………………..
   
Leif Nordvall, sekr.   Nisse Svensson  
  


