Kolmårdens Båtklubb KBK
Protokoll årsmöte 2020-03-11
1. Ordförande Lars Selevik öppnade mötet.
2. Mötet ansågs behörigt utlyst.
3. Lars Selevik blev vald till mötesordförande.
4. Magnus Hovberg blev vald till mötessekreterare.
5. Till justeringsmän valdes Åke Andersson och Daniel Tomicic.
6. Föregående årsmötesprotokoll godkännandes.
7. Verksamhetsberättelsen föredrogs på mötet av ordföranden Lars Selevik.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
8. Resultat- och balansräkning delgavs till mötesdeltagarna.
9. Revisorernas årsberättelse för 2020 delgavs mötesdeltagarna.
Ingen anmärkning från revisorerna.
10. Mötet beviljande den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
11. Styrelsen meddelade att det inte kommer ske några förändringar i medlems- och andra avgifter.
12. En motion inkommen från okänd medlem gällande förslag på att använda en app för
kommunikation inom KBK.
Styrelsen föreslår att motionen avslås med motiveringen att vi använder en kanal för information
och det är hemsidan www.kolmardensbatklubb.se .
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
13. Mötet antog förslag på ny styrelse enligt nedanstående.
Ordförande: Lars Selevik 1 år kvar
Kassör: Gunnel Viberg omval 2 år
Sekreterare: Magnus Hovberg 1 år kvar
Vice ordförande: Håkan Elm 1 år kvar
Ledamot: Henry Walther 1 år kvar
Ledamot: Egil Cederborg nyval 2 år

Ledamot: Jesper Andersen nyval 2 år
Suppleant: Åke Andersson 1 år kvar
Suppleant: Ulf Negendanck omval 1 år
14. Val av övriga funktionärer 2021
1:e revisor: Håkan Kyndel 1 år
2:e revisor: Vakans 1 år
Besiktningsman: Kjell Asperud 1 år. Efter granskning av KBK stadgar flyttas utnämnande av
besiktningsman till styrelsen för beslut.
15. Beslut om firmatecknare sker enligt stadgarna av styrelsen vid det konstituerande mötet.
16. Övriga frågor
Påminnelse om dekaler på bilarna. Styrelsen kommer skicka ut information till medlemmar.
Styrelsen kommer även påminna medlemmar på plats att ha KBK dekaler på sina bilar.
Hamnkaptenen kommer se till att FHM riktlinjer följs på arbetsdag samt vid sjösättning.
Lars Selevik meddelade på mötet att han av personliga skäl kommer kliva av rollen som ordförande.
Frågan kommer hanteras av styrelsen på kommande styrelsemöte.
17. Ordförande avslutade mötet.
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