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Protokoll årsmöte Glommens Båtklubb 2022-03-22 
 

1. Mötets öppnade. 
Ordförande Håkan Olofsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Fastställande av röstlängd. 
Röstlängden fastställdes och bifogas protokollet. 
 

3. Frågan om mötet är behörigt utlyst. 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 
 

4. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Håkan Olofsson valdes som ordförande. 
Nisse Svensson valdes som sekreterare. 
 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet. 
Stefan Lagerblad valdes till protokolljusterare och rösträknare. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Håkan Olofsson föredrog och kommenterade berättelsen för det senaste verksamhetsåret. 
Mötet godkände verksamhetsberättelsen. 
 

8. Styrelsens balans och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret. 
Håkan Olofsson redovisade föreningens ekonomi. 
Mötet godkände den ekonomiska redovisningen. 
 

9. Revisorernas berättelse. 
Håkan Olofsson läste upp revisorernas berättelse. 
Ingen anmärkning meddelades. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

11. Fastställande av avgifter: 
- medlem oförändrad  200:  
- ungdom. oförändrad 150:- 
- familj oförändrad  250:- 
- grundavgift oförändrad 6000:- 
- båtplats oförändrad Beronde på båtplats. 
- arbetsinsats oförändrad 1500:- 
Mötet fastställde avgifterna. 
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12. Stadgeändring. 
Ingen stadgeändring förelåg. 
 

13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret. 
Nisse Svensson redovisade styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag. 
Diskussion om typ av båt som behövs i hamnen. Beslutet blev att Stefan Almers skänker en 
liten jolle som får utvärderas om den uppfyller klubbens behov. 
Mötet godkände i övrigt budgeten. 
 

14. Val av ordförande. 
Mötet valde Håkan Olofsson. 
 

15. Val av styrelseledamöter. 
Karin Lagerblad nyval på 2 år 
Thomas Pihlqvist omvaldes på 2 år. 
Nisse Svensson omvaldes på 2 år. 
 

16. Val av revisor. 

Madelene Parkhagen valdes som revisor. 
Joachim Hedin valdes som revisorssuppleant. 
 

17. Val av valberedning. 
Göran Persson och Christer Svensson valdes 
 

18. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
Inga förslag eller motioner förelåg. 
 

19. Övriga frågor. 
- Yttre delen av F-bryggans trädäck är i behov av en inoljning. En uppgift för vårens 
arbetsdagar. 
- Finns det möjlighet att anordna ett väderskydd för besättningen på de mindre gästbåtar 
som besöker oss ibland? Styrelsen får fundera på möjligheter. 
- Håkan Olofsson tackade avgående styrelsemedlemmen Jan Petterson för de åren han 
arbetat i styrelsen och överlämnade en gåva. 
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20. Mötets avslutning. 
Ordförande tackade för medlemmarnas intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
………………………………………..  …………………………………………. 
Vid protokollet   Ordförande 
Nisse Svensson   Håkan Olofsson 
 
 
 
…………………………………………. 
Justeras 
Stefan Lagerblad 


