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Protokoll fört vid Eskilstuna Motorbåtsklubbs Årsmöte 

onsdag 12 april 2022 Vilsta sporthotell 
 

Närvarande 40 medlemmar 

 

§ 1. Öppnande  

 

Föreningens ordförande Kjell Karlsson hälsade samtliga välkomna och 

förklarade 2022 års årsmöte för öppnat.  

 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd fastställdes  

 

§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande  

På frågan om mötet var behörigt utlyst enligt föreningens stadgar blev svaret 

enhälligt ja.  

 

§ 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 Magnus Thele, till sekreterare för mötet valdes 

Bert Törnblom  

 

§ 6. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare  

Rösträknare tillika justeringsman valdes Tommy Bernegård. 

 

§7 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2021 

Sekreteraren gick igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021. 

Mötet godkände densamma och den lades till handlingarna.  

Kassör Per-Erik Norelius redogjorde för balans och resultaträkningen. 

Mötet godkände resultaträkningen och den lades till handlingarna. 

Mötet beslutade att resultatet för 2021 överförs i ny räkning. 

 

§ 8. Revisonsberättelsen  

Kassör Per-Erik Norelius läste upp revisionsberättelsen, som visade att den 

externa revisorn inte hade något att erinra om hur räkenskaperna skötts och 

tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för kalenderåret 2021. Den interna 

revisorn har inte fått möjlighet att göra sin granskning och har inte undertecknat  
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Revisionsberättelsen.  Mötet beslutade att godkänna Revisionsberättelsen trots 

detta allvarliga missförhållande. 

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

På frågan om styrelsen kunde bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

blev svaret ja.  

 

§ 10. Styrelsens förslag och inkomna motioner 

Styrelsen lägger fram 2 förslag på ändringar av sommar slipavgiften som mötet 

röstar om. 

1 Sommaravgiften fördubblas andra sommaren och fördubblas igen tredje 

sommaren  och fördubblas igen fjärde sommaren osv. 

 

2 Sommaravgiften ökas på med slipavgift +2000 kronor andra sommaren och 

slipavgift + 4000 kronor tredje sommaren och slipavgift + 8000 fjärde 

sommaren osv. 

 

Mötet beslutade att hänskjuta frågan till vårmötet. 

 

§ 11 Fastställande av årsavgift för år 2022 

Mötet beslutade att ta upp denna fråga efter att styrelsen lämnat sitt omarbetade 

budgetförslag. 

 

§ 12 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Kassören redogjorde för budgetförslaget. 

Mötet godkänner inte budgetförslaget. Styrelsen får omarbeta budgetförslaget 

och kalla till extra årsmöte. 

 

§ 13 Val av ordförande 

Kjell Karlsson          två år (omval) 

 

§ 14 Val av ledamöter i styrelsen 

Ledamot                       Greger Vemgarn     två år (omval) 

Ledamot                       Eva Eriksson          två år (omval) 

 

Kvar i styrelsen till 2023 

Ledamot                       Bert Törnblom            

Kassör                           Per-Erik Norelius      

Suppleant                     Carina Larsson            

Suppleant                       Leif Andersson           
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 § 15 Val av övriga funktionärer  

Till Sävholmskommittén: 

Carina Larsson             två år (omval) 

Jeanette Söderberg      två år (nyval) 

Sandra Gemmel          två år (nyval) 

 

Kvar i Sävholmskommittén till 2023: 

Lars Sundqvist             

 

Slipkommittén: 

Lars Nilsson           två år (omval) 

Anders Rösler        två år /nyval) 

 

Till Lastarförare: 

Håkan Andersson        två år (omval)  

Lars Nilsson               två år (omval) 

 

Kvar som Lastarförare till 2023 

Torbjörn Olsson            

Johan Ek                        

Mikael Gästrin 

 

Miljökommittén 

 

Tommy Bernergård      två år (omval) 

Karin Hökås                 två år (omval) 

Mats Larsson                två år (omval) 

Jan Kuhlin                    två år (omval) 

 

Brandskyddsombud till 2023 

Lars Lyttikainen          

 

Webb-master  

Annica Lange              två år (nyval) 

 

§16. Val av revisor 

Anders Thim        till 2023            Extern 

Magnus Jörtsö      till 2023 

Revisorssuppleant 

Per Öhlander            två  år (nyval) 
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§17. Val av valberedning 

Peter Persson              till 2024 (omval) 

Benny Johansson        till 2023 

 

 
§18. Övriga frågor, information från styrelsen 

Inga övriga frågor. 

 

§19. Årsmötet avslutas  

Mötesordföranden tackade för sig och återlämnade orförandeskapet till klubbens 

ordförande Kjell Karlsson. 

Ordförande Kjell Karlsson tackade mötesordförande Magnus Thele för ett väl 

genomfört årsmöte och överräckte en blomsterbukett och en flaska vin. 

Då intet återstod på dagordningen tackade ordföranden samtliga närvarande för 

visat intresse och förklarade 2022 års årsmöte för avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Bert Törnblom                                                                      Magnus Thele  

Mötessekreterare                                                                  Mötesordförande  

 

 

 

 

Tommy Bernegård 

Protokolljusterare 


