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Bergdalsviks Båtklubb (BBK) 

Solna 

 

 

Protokoll från 

Årsmöte 2015           
med medlemmarna i Bergdalsviks Båtklubb 

 

Datum: 2015-03-11 

Tid: Kl. 19.00 – 19.53 

Plats: BBK:s klubbhus 

Närvarande: 21 aktiva medlemmar, 2 passiva medlemmar och 3 familjemedlemmar. Röstlängd  

bilagd (bilaga 1). 

 

 

 

1 §   Årsmötets öppnande 

Styrelseordföranden Bo Karlsson hälsade de närvarande välkomna till det 72:a årsmötet för 

klubben och förklarade årsmötet 2015 öppnat.  

 

2 §   Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet fann att kallelse skett i behörig ordning. 

 

3 §   Val av ordförande för mötet 

Bo Karlsson valdes till ordförande för årsmötet. 

 

4 §   Val av två personer att justera protokollet, tillika rösträknare 

Borgel Jonsson och Kjell Kimström valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare. 

 

5 §   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 inkl. kassaberättelse för 2014 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom av mötesordföranden med kompletterande redogörelser av 

Göran Hagerman och Marianne Karlsson och kassaberättelsen av kassören Anders Tiger. I 

samband med genomgången av verksamhetsberättelsen ställde en av de närvarande frågan om 

man överhuvudtaget får bottenmåla sina båtar. Svaret på denna fråga är att det fortfarande är 

tillåtet att måla båtbottnar. Endast giftfria färger godkända för insjöar får användas. Om botten är 

målad skall detta anmälas före sjösättning och i samband med båtupptagningen på hösten. 

Inga ommålade eller nymålade båtar högtrycktvättas vid båtupptagningen inom klubbområdet 

utan man får sköta detta själv, exempelvis vid Pampas Marina. Verksamhetsberättelsen inklusive 

kassaberättelsen fastställdes och lades med godkännande till handlingarna, bilaga 2. 
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6 §   Revisionsberättelse 

Eftersom varken revisorn eller revisorssuppleanten var närvarande, läste mötesordföranden 

revisionsberättelsen, där årsmötet uppmanades att fastställa den ekonomiska berättelsen och 

tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2014. 

 

Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

 

7 §   Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet fastställde den ekonomiska berättelsen för 2014 och beviljade full ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2014. 

 

8 §   Inkomna motioner 

Inga motioner hade lämnats in.  

 

9 §   Val av styrelseledamöter för två år 

a) Gert Auer valdes till vice ordförande (omval). 

b) Marianne Karlsson valdes till vice sekreterare (nyval). 

c) Anders Tiger valdes till kassör (omval). 

d) Amir Nazem valdes till hamnkapten (omval). 

 

10 §   Val av styrelsesuppleant för ett år 

Kjell Askerfalk valdes till styrelsesuppleant (nyval). 

 

11 §   Val av övriga funktionärer för ett år 

a) Henrik Zackrisson (omval) och Erik Weichert (nyval) valdes till slipbasmedhjälpare.  

b) Marianne Karlsson valdes till klubbmästare (omval). 

c) Bengt Karlsson valdes till materielförvaltare (omval).  

d) Bengt Karlsson och Gerhard Ström valdes till miljöstationsansvarige, bägge nyvalda till 

denna delvis nya post. Det övergripande miljöansvaret ligger på styrelsen, för närvarande Bo 

Karlsson och Gert Auer. 

e) Bengt Nordman valdes till områdesintendent (omval). 

f) Göran Ljungh valdes till ansvarig för inpasseringssystemet (omval).  

 

12 §   Val för ett år av en revisor samt en suppleant för denna 

a) Hans Gustavsson valdes till ordinarie revisor (omval). 

b) Marina Dahlquist valdes till revisorssuppleant (omval). 

 

13 §   Val för ett år av valberedning om två personer, varav en sammankallande 

Till valberedning valdes Hans Nordberg (omval) och Rolf Strömgren (omval). Hans är 

sammankallande.  

 

Samtliga val under §§ 9 – 13 skedde enhälligt.  

Mötesordföranden tackade valberedningens sammankallande Hans Nordberg för ett utmärkt 

arbete. 

 

14 § Aktuell information från styrelsen och funktionärer 
a) Beslut om stadgeändring i dess förkortade version från höstmötet 2014. Kjell Kimström 

begärde ordet och ansåg att förseelseavgiften är låg och avskräcker ingen att gå emot denna 

punkt i stadgarna, d v s andrahandsuthyrning. Lars Göransson ansåg att lydelsen är bra och 

att han har förtroende för att styrelsen behandlar saken på korrekt sätt. Efter detta godkände 
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årsmötet stadgelydelsen, vilket därmed införs i BBK:s stadgar under lämplig punkt, se bilaga 

3. 

b) Vaktlistan läggs ut på årsmötet och dras in på bomiläggningsdagen.  Kjell Kimström 

föreslog att vaktlistan ska mejlas till medlemmarna efter det att den blivit ”fulltecknad” i 

kväll och efter det att vaktchefen bestämt resterande vaktpass. Sedan måste alla som vill 

ändra på sitt vaktdatum kontakta vaktchefen som sedan för in ändringen i listan. Ingen 

vaktlista ska ligga i klubbhuset. På detta sätt undviks oläsliga och egenmäktiga ändringar på 

listan. Flerparten av de närvarande ville ha vaktlistan i klubbhuset, dock undangömd, för att 

kunna ändra på den. Givetvis är det vaktchefen som godkänner ändringarna. Årsmötet beslöt 

att vaktlistan av säkerhetsskäl inte mejlas över till medlemmarna utan finns i klubbhuset, 

dock icke synlig och att ändringar av namn och datum, vilka inte sanktionerats av 

vaktchefen, är ogiltiga.   

 

15 §   Övriga frågor 

Områdesintendenten Hans Nordberg begärde ordet och önskade vara med i styrelsemöten för att 

bättre kunna sköta sina åtaganden. Mötesordföranden ansåg detta vara en fråga för styrelsen att 

ta ställning till och lovade att kalla Hans till nästa styrelsemöte.  

 

Claes Wiklund undrade över om det finns något välkomstbrev med information om BBK. 

Styrelsen fick i uppdrag att leta efter det gamla informationsbrevet och vid behov komponera ett 

nytt och aktuellt brev. 

 

Marianne Karlsson lovade att på städkvällen medlemsmatrikeln ligger i klubbhuset. 

 

Stadgeändring efterfrågades för att säkerställa att båtplats ej överlåts i andra hand. 

 

På Klintholmen kunde inte den sedvanliga vinterröjningen göras på grund av avsaknaden av is. I 

sommar vecka 29 kommer det att bli lite extra jobb på Klintholmen. 

 

Hamninformation: Kättingarna har undersökts och beräknas hålla i minst två år till. Fungerande 

el och vatten finns nu på alla bryggor. 

 

Kassören informerade att ekonomin är i balans.  

 

§ 16 Avslutning 

Mötesordföranden, tillika styrelseordföranden, tackade styrelsen för välgjort arbete, där bl.a. 

Philip Bergner ingått och avslutade 2015 års årsmöte genom att bjuda mötesdeltagarna till det 

dukade bordet, som klubbmästaren Marianne Karlsson ordnat.  

 

Vid protokollet:   Justeras: 

  
  Sirpa Sori    Bo Karlsson     

………………………………..  ……………………………………… 

Sirpa Sori    Bo Karlsson  

sekreterare     mötesordförande 

 
Borgel Jonsson   Kjell Kimström 

………………………………….  ………………………………………. 

Borgel Jonsson   Kjell Kimström 

protokolljusterare   protokolljusterare  


