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§ 1. Årsmötet öppnas 

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade 2019 års extra årsmöte för 

öppnat.  
 

§ 2. Fastställande av röstlängd  

Röstlängd fastställdes och 59 närvarande medlemmar tecknade sig på deltagarlista. 
  

§ 3. Årsmötets behöriga utlysande 

Mötet fastslog att mötet var behörigt utlyst 

 

§ 4. Fastställande av dagordning  

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. 

 

§ 7. Stadgeändring 

Styrelsen lade fram ett förslag att ändra stadgarna i §3 mom.1. Stryka sista 

meningen. (som lyder, samtliga avgifter som bestäms av allmänt möte finns 

samlade i särskild lista, som tillsänds medlemmarna en gång per år )  

 

Ändra §6 mom.1 till Kallelse till allmänt möte sker via mail, hemsida och anslag. 

 

Ändra §8 till Ordinarie sjösättning omfattar veckorna 18 till 23 och ordinarie 

torrsättning omfattar veckorna 38 till 42. Styrelsen kan besluta om andra tider om 

väderleken påkallar det. 

Mötet antog enhälligt styrelsens förslag. 
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§ 8. Ekonomi 

Kassör Lena Bernergård redogjorde för styrelsens förslag till budget 2019, hon 

gick igenom förslaget punkt för punkt och talade om att förslaget är helt baserat på 

förgående års resultat och med reservation om det skulle uppkomma oväntade 

förändringar på inkomster/utgifter. 

Mötet antog enhälligt styrelsens förslag. 

 

§ 9. Uteslutning av medlem 

Då det har förekommit oegentligheter i klubbens ekonomi som nu är polisanmält 

förslog styrelsen att en medlem ska uteslutas ur klubben. 

Styrelsen har på styrelsemöte 19-05-20 beslutat att utesluta medlemmen ur 

klubben. Medlemmen har samma datum underättats via brev och mail om detta för 

att innan extra årsmötet kunna bemöta anklagelserna. Detta har dock ej skett. 

Mötet gick enhälligt på styrelsens förslag att utesluta medlemmen ur klubben. 

 

§ 10. Fyllnadsval av revisor, revisorssuppleant 

Valberedningen föreslog Kenneth Karlsson som ordinarie revisor, men har inte 

kunnat hitta någon suppleant. 

Mötet röstade för att Kenneth väljs som ordinarie revisor på två år. Jan Kuhlin har 

ett år kvar på sin mandatperiod som revisor till år 2020. Enligt stadgarna ska 

klubben ha två revisorer. 

Efter långa diskussioner beslutade mötet att även köpa in en NY extern revisor för 

att undvika att klubben hamnar i samma situation som vi nyss har varit i. 

 

§ 11. Övriga frågor 

En medlem undrade om det skulle kunna finnas en medlemsmatrikel på hemsidan. 

Styrelsen får undersöka vilka möjligheter det finns att lägga in en lista på 

hemsidan. 

Kassören upplyste mötet att medlemslista finns på SBUs hemsida, men för att se 

den måste man ha inloggningsuppgifter. 

Slipkommittén meddelade att miljöavdelningen på kommun har varit på slipen och 

pratat och sett hur det ser ut på slipen. 

Kommun vill ha ett miljöombud hos oss. Mötet diskuterade om det finns någon 

frivillig till uppdraget, men efter en del diskussioner beslöt mötet att styrelsen i 

samråd med slipkommittén bilda en miljökommitté. 

Säviskommittén meddelade att bastun på Sävholmen har brunnit. Vi vet inte hur 

länge det dröjer innan den kan vara återuppbygd. 
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§ 12. Årsmötet avslutas 

Ordförande tackade alla medlemmar för visat intresse och avslutade 2019 års extra 

årsmöte. 
 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

Bert Törnblom                                                                      Kjell Karlsson  

Mötessekreterare                                                                  Mötesordförande  

 

 

 

 

Sten Larsson 

Protokolljusterare 

 


