Töre Båtklubb
Årsmö te
Dag:
Tid:
Plats:

2021-03-21
17:00
Webb möte via TEAMS

Närvarande/ deltagare: 14 medlemmar

1. Mötets öppnande
Camilla Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet
Camilla Nilsson valdes.

3. Val av sekreterare för mötet
Björn Lagerkvist valdes.

4. Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställdes.

5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande justerar dagens
protokoll
Lars och Susanne Ekerljung.

6. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.

7. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

8. Föredragningar av klubbens verksamhet
-Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelsen föredrogs och las med godkännande till handlingarna

-Bokslut
Föredrogs av kassör och las med godkännande till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse
Föredrogs av revisor och las med godkännande till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
Årsmötet med stöd av revisorernas tillstyrkande gav styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året.
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11. Motioner
1 motion har inkommit till årsmötet.
a. Förslag på att införa ”Boappa” som app för all kommunikation till och mellan medlemmarna och
styrelsen inom TBK.
Efter diskussion vid årsmötet beslutades att:
a. Avslå motionen. Den föreslagana appen är i första hand anpassad för bostadsrättsföreningar vilket
inte förväntas uppfylla våra behov. Vidare arbetar SBF och BBF med att ta fram en applösning
direkt anpassat för båtklubbar. Denna beräknas vara tillgänglig under 2021/22. Med en nyligen
genomförd uppdatering av vårt medlemsregister med tillhörande epostadresser räknar TBK med
att vår kommunikation inom klubben ska fungera väl tills alterantiv specifikt för båtklubbar finns
tillgängliga.

12. Val av styrelse
Valberedningen redogjorde för sitt arbete under året och la följande förslag:
Ordinarie ledamöter, 2 år:
Willy Sundling
Andreas Maukku-Ohlson
Mika Maukku
Ungdomsansvarig, 1 år: Linus Bergström
Suppleant, 1 år: Inger Sundling
Suppelant, 1 år, Per Norling
Revisor 2 år: Helena Öhgren
Revisorsuppleant, 1 år: Marcus Sundström
Revisorssuppleant, 1 år: Jacob Strand
Årsmötet valde, enhälligt, styrelse enligt förslag ovan.

Val av valberedning
Efter förslag från Ordförande valdes Valberedning av årsmötet enligt nedan:
Valberedning 1 år, omval

Lars-Göran Bergström

Valberedning 1 år, omval

Roger Friberg

Valberedning 1 år, omval

Patric Hellbom
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13. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes

14. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade närvarande.

Vid protokollet

Justeras

______________________________

___________________________

Björn Lagerkvist, sekreterare

Camilla Nilsson, ordförande

Justeras

Justeras

______________________________

____________________________

Lars Ekerljung

Susanne Ekerljung

Bilagor:

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse
Revisionsrapport
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