
 
 

Årsmötesprotokoll 
för Smedjebackens båtklubb 2019-02-23, Fritidsgården (Morgårdshammar), SMB 
 
 
 
1. Årsmötet öppnades 
Gunnar Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 
2. Mötets behöriga utlysande 
Årsmötet godkände mötets utlysande. 
 
3. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande valdes Ove Boman 
 
4. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare valdes Conny Andersson 
 
5. Fastställande av röstlängd för mötet 
Närvarolista upprättades, se bilaga Närvarolista 
 
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Sven Gustavsson, Glenn Fahgén 
 
7. Fastställande av dagordning 
Dagordning Faställd. 
 
8. Anmälan övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
9. Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för senaste året 
Verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes. 
 
10. Föredragning av sektionernas verksamhetsberättelser för senaste året 
Sektionernas verksamhetsberättelser gicks igenom och godkändes. 
 
11. Balans och resultat för det gångna året 
Gunnar Persson föredrar balans och reslutat för det gångna året, som diskuterades och 
godkändes. 
 
12. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättlese gicks igenom och godkändes. 

 
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styreslen och verksamhetsåret 2018. 
 
 



14. Propositioner 
 

14:1 Ordningsbot 
Alla upplagda båtar skall sjösättas senast den 15 juni varje år. Är det av särskilda skäl 
omöjligt för båtägare att sjösätta båten kan styrelsen medge undantag. Skriftlig ansökan 
om detta inges till styrelsen senast 14 dagar innan sista sjösättningsdag. För vidare 
information läs Ordningsregler punk 2 §11. 
Förslag: En förseningsavgift med början första 1-7 dagarna efter detta datum gör att 
vite utgår med 500kr. Efter detta utgår vite med 2500kr per varje påbörjad 7 
dagarsperiod, tills dess att båten ligger sjösatt eller är borttagen. 
BESLUT: Godkännes 
 
14:2 Omstrukturering sommartid 
Förslag: Förändra parkeringsplatserna på hamnområdet samt uppställningsyta för 
trailers enligt skiss. För att skapa ordning i hamnen krävs som ett steg i detta även att 
märka trailers/vagnar beständigt. Tanken är att märka alla trailers/vagnar med en rostfri 
bricka som är graverad med båtplatsnummer. Detta tillhandahålls av båtklubben och 
ingår i befintlig avgift. Endera skall den fästas fastskruvad eller najad. Skall fästas på 
vagnen/trailer enligt anvisad plats av båtklubben. 
BESLUT: Godkännes 
 
14:3 Avgift för båttrailers sommartid 
Förslag: Vi sänker avgiften för samtliga båtplatser med 100 kr, men vill man ha trailern 
kvar på området sommartid får man betala 500 kr. Syftet är att skapa ordning i hamnen 
och att arbetsinsatsen blivit större i takt med fler och större trailers. 
Motförslag Ove Boman: 500 kr för trailerparkerare, men utan sänkning om 100 kr per 
båtplats. 
Medlem begär votering: 

Votering Begärs och verkställs: 
Styrelsens förslag: 1 
Ove Bomans förslag: Övriga 

BESLUT: Ove Bomans motförslag godkännes 
 
14:4 Nya arvodesförslag/poster 
1.1 Hamnkaptener: ändra arvodet till 15000kr 
1.2 Nyckelansvarig: Ny arvodespost, med 2500kr i arvode. 

1.3 Tävlings/Ungdomsansvarig: Ny/gammal post men nu med två personer á 1400kr 

vardera. 
1.4 Båtplatsansvarig SMB: Ändra arvode till 8000 kr i samband med eventuellt 
modifiering av post. 
1.5 Kassör: Ändring av arvode till 12500kr. 
1.6 Sekreterare = Ändring av arvode till 12500kr. 
1.7 Vice ordförande/Ledamot: skapande/förändring av ny/gammal post med ändring 
av arvode till 4800kr. 
BESLUT: Godkännes 
 
14:5 Tävlings/ungdomssektion 
Med tanke på det växande intresset för tävlingar med båt i barken och olika 
tävlingsformer. Vill klubben nu göra om ungdomssektionen till 
Tävling/ungdomssektion. Detta med eventuellt två personer i ledning. Med 
anledning av detta har vi även sökt medlemskap i SVERA. 
BESLUT: Godkännes 

 
 
 



15. Motioner 
Inga motioner inlämnade. 
 
16. Fastställande av verksamhetsplan 
Verksamhetsplan för 2019 fastställdes 
 
17. Fastställande av avgifter 
Med avvikande för sänkning av båtplatser stryks detta enligt punkt 14:3 i protokollet. 
Fastställande godkännes 
 
18. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret 
Budget kunde vid mötestillfället inte uppvisas. Detta skall göras tillgängligt på ett eller annat sätt 
för medlemmarna så snart det är möjligt. 
Ett nollresultat krävs med de nya förutsättnigar gällande arvoden och avgifter. 
Fastställande godkännes enligt ovan 
 
19. Val av styrelse 
Se bifogad bilaga ”Smedjebackens Båtklubb Styrelse”. 
Tilägg: Styrelsen hanterar eventuella vakanser i styrelsen under årets gång. De får i och med 
detta adjungera in nya personer vid behov, men dessa har inte beslutanderätt. 
Beslut: Godkänt 
 
20. Val av revisorer 
Beslut: Godkänt 
 
21. Övriga val 
Alla övrigt valda personer enligt bilaga ”Smedjebackens Båtklubb Styrelse”. 
Beslut: Godkännes 

22. Val av valberedning 
Beslut: Godkännes 
 
23. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
24. Utmärkelser 
Gunnar föredrar utmärkelser 
Hedersmedlem: 
Per Laurentz. Med motivering: Medlem sedan tidigt -90. Har varit lojal och gjort stora insatser 
för klubben under åren och även arbetat som styrelsemedlem. 
Beslut: Godkännes 
Silvernål: 
Sven Gustavsson: 
För stora insatser och mångårigt arbete i klubben. 
Vuokko Lahnalampi: 
Motivering: Har varit med under en längre period och även hjälpt klubben på olika vis. Jobbat på 
hamnkontoret och som kassör m.m. 
De berörda tilldelades sin nål (Per via sändebud) för ändamålet samt varsin bukett blommor. 
 
25. Avslutning 
Ove Boman tackar samtliga deltagare och avslutar mötet. 


