
Årsmöte 2021 Karlstad Båtklubb.  

Plats: Restaurang Pasha, Östanvindsg. 14 Tid: tisdagen den 16 november kl. 18.00 

Dagordning: 

§ 1 Mötets öppnande 

Börje Meijer förklarade årsmötet öppnat 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Årsmötet valde Börje Meijer som ordförande för årsmötet 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet valde Dan Magnusson som sekreterare för årsmötet 

§ 4 Val av 2 st. justeringspersoner, tillika rösträknare 

Årsmötet valde Sören Svensson och Jonas Lindvall som justerare 

§ 5 Upprättande av röstlängd, närvarande och fullmakter 

36 röstberättigade närvarande 

§ 6 Har mötet utlysts i behörig ordning 

Årsmötet biföll att mötet utlysts i behörig ordning 

§ 7 Fastställande av dagordning 

Årsmötet biföll lagd dagordning, Börje informerade om paragraf 23 för övriga frågor 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Årsmötet biföll verksamhetsberättelse 

§ 9 Styrelsens förvaltningsberättelse 

Årsmötet biföll förvaltningsberättelse 

§ 10 Framläggande av revisionsberättelse 

Årsmötet biföll revisionsberättelse 

§ 11 Fastställande av årsbokslut 

Årsmötet biföll fastställandet av årsbokslut 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag till resultatdisposition 



Årsmötet biföll styrelsens förslag till resultatdisposition 

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 14 Behandling av inkomna motioner och lagda propositioner 

   Inga motioner eller prop lagda 

§ 15 Fastställande av budget 

Enl Bilaga 3. 

Ordföranden föredrar bilaga 3 för årsmötet 

Årsmötet biföll föredragen budget 

 

§ 16 Fastställande av avgifter 

   Börje föredrar förslaget med bibehållna avgifter 

Årsmötet biföll föreslagna bibehållna avgifter 

 

§ 17 Val av styrelseledamöter: a. Ordförande b. Övriga ledamöter 

Mats redogör valberedningens förslag till styrelse enligt bilaga 5 

Årsmötet biföll valberedningens förslag 

 

§ 18 Val av styrelsesuppleanter 

   Mats redogör valberedningens förslag till styrelsesuppleanter enligt bilaga 5 

Årsmötet biföll valberedningens förslag  

 

§ 19 Val av revisor 

Mats redogör valberedningens förslag till revisor enligt bilaga 5 

Årsmötet biföll valberedningens förslag 

 

§ 20 Val av revisorssuppleant 

Mats redogör valberedningens förslag till revisorssuppleant enligt bilaga 5 

Årsmötet biföll valberedningens förslag 

 

§ 21 Val av valberedning 

Mats och Sören vill avsäga sig detta uppdrag 

Sten-Åke fortsätter ett år 

Börje föreslår Magnus Nyberg som sammankallande och Sten-Åke Lundberg och 



Olle Arvidsson som valberedningsledamöter 

Årsmötet biföll Börjes förslag till valberedning 

 

§ 22 Val av valberedningssuppleanter 

Gunnar Runberg fortsätter ett år 

Mötet föreslog Per-Anders som valberedningssuppleant för sammankallande 

Mötet föreslog Henrik Haltorp  som valberedningssuppleant 

   Årsmötet biföll dessa förslag 

§ 23 Information och rapporter 

-Sören och Acke gav info om samtal med kommunen om muddringsfrågan. Konstaterar 

att muddring i egen regi blir oerhört dyrt och svårt att genomföra. Länsstyrelsen är 

tillfrågad om akutmuddring vid behov men avslogs av Länsstyrelsen och hänvisades till 

Miljö och vattendomstolen. 

-Björn kompletterade med idé om att sälja muddrad sand.  

-130 medlemmar saknar vi emailadress till. Börje informerade mötet om att det i 

fortsättningen inte skickas inbjudan m.m. i pappersform. 

-Spolplattans problem, här kom förslag om att kontakta Westmatic alternativt Jan på 

JA-Kemi 

-Förslag om roterande borste på tvätten för att effektivisera. 

-Börje och Sören nämner att uteplatser ses över och problemen kring uteplatsernas 

skötsel och övrig ordning på området. Meddelar att en uppskärpning kommer att 

krävas. 

-Anders Svalberg framställer idéer om styrelseform och tankar kring styrelsen och ev 

arvodering av styrelsefunktionärer. 

-Olle W har tankar om den sk slygruppen. Röjningsansvaret hos 

bryggföreningarna/skjulföreningarna har inte skötts anser han. Gäller framför skjul och 

framför/kring varje brygga. 

-Rune har avgått och tanken var att avtacka honom. Börje ordnar så han får detta vid 

senare tillfälle då han inte var närvarande. 

 

 

§ 24 Mötets avslutande 

 

Börje förklarar mötet avslutat 

 


