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Protokoll fört vid Eskilstuna Motorbåtsklubbs Årsmöte 

torsdag 28 mars 2019 i Vilsta Sporthotell Eskilstuna. 
 

Närvarande 55 medlemmar 

 

§ 1. Öppnande  

 

Föreningens ordförande Kjell Karlsson inledde  mötet med att medlemmarna 

höll parentation för våra bortgångna medlemmar Stig ”Rättarn” Jansson och Åke 

Elvqvist. 

Därefter hälsade ordförande samtliga välkomna och förklarade 2019 års årsmöte 

för öppnat.  

 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd fastställdes och närvarande medlemmar tecknade sig på deltagarlista. 

 

§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande  

På frågan om mötet var behörigt utlyst enligt föreningens stadgar blev det en del 

diskussioner om hur mötet var utlyst, styrelsen talade om att utlysningen hade 

skett via hemsida och mail, mötet godtog svaret och ansåg att mötets behöriga 

utlysande var riktigt enligt stadgarna. 

Styrelsen fick i uppdrag att ändra i stadgarna angående utlysandet om mötet, 

Det ska kallas till möte via hemsida och via mail och sms. 

Röstning om ändringar i stadgarna ska ske på extra årsmöte. Enligt §12 i 

nuvarande Stadgar. 

Extra årsmöte kommer att hållas innan vårmötet. 

 

§ 4. Fråga om godkännande av dagordning för mötet  

Mötet godkände den förelagda dagordningen. 

 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare  för årsmötet 

Till ordförande för mötet valdes Kjell Karlsson, till sekreterare för mötet valdes 

Bert Törnblom  

 

§ 6. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare  

Rösträknare tillika justeringsman valdes Sten Larsson. 
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§7 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2018 

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018. 

Mötet godkände densamma och den lades till handlingarna.  

Revisor Gerd Loimi redogjorde för balans och resultaträkningen, det kom en del 

frågor som Revisorn kunde besvara direkt.  

Mötet godkände resultaträkningen och den lades till handlingarna. 
 
 

 

§ 8. Revisonsberättelsen  

Revisorn Gerd Loimi läste upp revisionsberättelsen, som visade att revisorerna  

inte hade något att erinra om hur räkneskaperna skötts och tillstyrker att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för kalenderåret 2018. 

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

På frågan om styrelsen kunde bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

blev svaret ja.  

 

§ 10. Styrelsens förslag och inkomna motioner 

Det fanns inga förslag eller inkomna motioner. 

 

§ 11 Fastställande av årsavgift för år 2019 

Mötet beslutade att lämna årsavgiften oförändrad. 

 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande 

verksamhetsår 

Mötet ansåg att budgetförslaget var väldigt otydligt, varför mötet beslöt att 

styrelsen får omarbeta förslaget och presentera ny budget och verksamhetsplan 

vid ett extra årsmöte. 

Extra årsmöte kommer att hållas innan vårmötet. 

 

§ 13 Val av ledamöter i styrelsen 

Kassör                          Lena Bernergård         två år (nyval). 

Ledamot                       Bert Törnblom            två år (omval) 

Ledamot                        Lena Brandin             två år (omval) 

 

Kvar i styrelsen till 2020 

Ordförande                  Kjell Karlsson           

Ledamot                       Greger Vemgarn       

Suppleant                     Pontus Andersson     

Supleant                       Leif Andersson          
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§14 Val av övriga funktionärer  

Till Sävholmskommittén: 

Lars Sundqvist            två år (omval) 

Tomas Johansson        två år (omval) 

 

 

 

 

Kvar i Sävholmskommittén till 2020: 

Carina Larsson        

Robert Olsson 

Erik Mark 

 

Kvar i Slipkommittén till 2020: 

Gunnar Karlsson        

Lars Nilsson               

 

Till Lastarförare: 

Torbjörn Olsson            två år (omval) 

 

Kvar som Lastarförare till 2020: 

Håkan Andersson      

Lars Nilsson               

Johan Ek                     

Mikael Gästrin             

 

Webb-master          Per-Erik Norelius       två år (nyval) 

 

§15. Val av revisor 

Gerd Loimi är revisor genom sitt företag Beredo 

Jan Kuhlin kvarstår som revisor till 2020. 

 

§16. Val av valberedning 

Eva Eriksson    två år (nyval) 

Sten Larsson  är vald till 2020 

 

§17. Övriga frågor, information från styrelsen 

Lasse Sundqvist informerade om möte med kommun gällande miljöarbetet. 

Miljökontoret vid Eskilstuna kommun har aviserat att det kommer att ske tillsyn 

vid de större hamnarna och båtklubbarna inom kommunen. Med anledning av 

detta har det hållits ett par möten mellan båtklubbar och miljökontorets 

handläggare/inspektörer. Ett stort diskussionsämne har varit bottenfärgerna. 
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Gamla båtar kan fortfarande ha kvar rester av TBT som har varit förbjudet sedan 

1989. Det är dessutom förbjudet att använda bottenfärger som innehåller 

biocider i Bottenviken och insjöar.  För minsta möjliga miljöpåverkan 

rekommenderas att man använder en giftfri hård bottenfärg som gör det lätt att 

tvätta av båtbotten. Vid mätningar på båtbottnar på andra klubbar vet man att det 

fortfarande finns en hel del båtar som är målade med ej tillåtna färger. I dessa 

fall kan de bli aktuellt att ta bort den gamla färgen. 

 

Vid tillsynen debiterar miljökontoret båtklubbarna en avgift och om de hittar fel 

och brister debiteras ytterligare timtid för beredning och förnyade inspektioner. 

Vi måste vara beredda att kunna visa att vi har planer och rutiner kring bl.a. 

mekanisk bearbetning och målning av båtar samt annan verksamhet t.ex. 

hantering av oljor, oljefilter, glykol mm. 

Vi bör ta fram miljöregler och riktlinjer för hur klubben går vidare med 

miljöfrågan. Här ligger en del andra klubbar före oss så vi kan titta på hur de 

gjort. 

 

Våran representant i vägföreningen  Leif Andersson informerade om vilka 

avgifter som vi betalar till vägföreningen, dessa bygger på gamla uppgifter och 

är i dag inte relevanta för vad som gäller idag. 

Styrelsen har i uppdrag med att gå vidare med frågan. 

 

§18. Års mötet avslutas  

Då intet återstod på dagordningen tackade ordföranden samtliga närvarande för 

visat intresse och förklarade 2019 års årsmöte för avslutat och inbjöd samtliga 

till kaffe och te med smörgås.  

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

Bert Törnblom                                                                      Kjell Karlsson  

Mötessekreterare                                                                  Mötesordförande  

 

 

 

 

Sten Larsson 

Protokolljusterare 


