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Protokoll fört vid HR 26 klubbens årsmöte lördagen den 7 februari 2015
i Göteborg i samband med båtmässan.

Lokal:
.
Närvarande:
.

Konferensrum Svenska Mässan, Göteborg
Enligt närvaroförteckning. (Bilaga 1)

§1

Kjell Björk ÖPPNADE MÖTET.

§2

Till ORDFÖRANDE för årsmötet valdes Kjell Björk.

§3

Till SEKRETERARE för årsmötet valdes Birgitta Björk.

§4

Till PROTOKOLLJUSTERARE tillika rösträknare valdes
Harald Grönkvist.

§5

Konstaterades att mötet hade utlysts i medlemsbrev
11 december 2014 med påminnelse i januari 2015 och därmed
skett i behörig ordning.

§6

Förslag till DAGORDNING fastställdes. (Bilaga 2)

§7

RÖSTLÄNGDEN = DELTAGARFÖRTECKNINGEN fastställdes till en röst
per båt/familj.

§8

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN gicks igenom och lades med
godkännande till handlingarna. (Bilaga 3)

§9

Mötesordförande föredrog den EKONOMISKA RAPPORTEN:
konto SHB: 43 191 kr, handkassa: 311 kr, varulager: 1 520 kr.
Rapporten godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 4)

§ 10

Ordföranden föredrog REVISIONSBERÄTTELSEN. (Bilaga 5)

§ 11

Beslutades i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen
ANSVARSFRIHET för förvaltning under räkenskapsåret 2014.
Beslutades att överskottet används i 2015 års verksamhet.

§ 12
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§ 13

Till ORDFÖRANDE valdes Kjell Björk (omval), till SEKRETERARE
Birgitta Björk (omval) och till KASSÖR Hans Hjulström (omval).
Till REVISOR valdes Harald Grönqvist (omval).

§ 14

Till VALBEREDNING valdes Anders Assargård (omval) och Inger
Callemo (omval). Inger Callemo utsågs till sammankallande.

§ 15

Av ordförande presenterad VERKSAMHETSPLAN för år 2015 (bilaga 3)
godkändes med följande tillägg:
att varje år inbjuda/kalla till båtträff den andra helgen i juni. Platser
för träff är Norrviken (Stockholmsområdet), Rörö (Västkusten),
Rungsted (Öresund, Danmark), Kuröviken (Mälaren)

§ 17

Av ordförande muntligt presenterad BUDGET för 2015 godkändes.
(Bilaga 6)

§ 18

Beslutades att fastställa MEDLEMSAVGIFTEN för år 2015 till 100 kr.
Medlemmar utanför Sverige 10 euro.
Nya medlemmar betalar 240 kr (medlemsavgift samt vimpel).

§ 19

Beslutades att Hans Hjulström (kassör) och Kjell Björk (ordförande)
var för sig får TECKNA FIRMA

§ 20

Mötet avslutades. Därefter blev vi bjudna av mässgeneralen på lunch i
restaurang Gästhamnen på mässan på grund av dataproblem vid vår bokning
av lokal och fika. Lunchen var mycket god och uppskattad av alla.

Vid protokollet

Birgitta Björk

Justeras

Kjell Björk

Harald Grönqvist

ordförande

justerare

