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Protokoll från årsmötet 2006
Årsmöte 2006-11-14
§ 1 Årsmötets öppnande
• Ordförande Tommy Derbert öppnar det 79 årsmötet och hälsar alla välkomna. Det har
kommit 31 medlemmar till mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning
• Dagordning föredrogs och godkändes.
§ 3 Val av årsmötets ordförande
• Christer Pettersson valdes till mötes ordförande.
§ 4 Val av sekreterare
• Lars Björling valdes till sekreterare.
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
• Jan Jonsson och Peter Jangeby valdes till justerare och rösträknare.
§ 6 Verksamhetsberättelse
• Lars Björling läste verksamhetsberättelsen som godkändes.
§ 7 Ekonomisk berättelse
• Lars Holmström redogjorde för kubbens finanser och detta godkändes.
• Tom Tengver ställde frågor om styrelsens arvoden.
• Olle Hjort frågade om budget och framtida investeringar. Båda fick svar på dessa frågor av
Tommy Derbert.
§ 8 Revisionsberättelse
• Håkan Tingberg läste revisionsberättelsen som godkändes.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
• Mötet gav enhälligt styrelsen full ansvarsfrihet.
§ 10 Val av styrelse och styrelsesuppleanter
§ 11 Val av kassör för två år
• Lars Holmström omvaldes för två år.
§ 12 Val av tre styrelseledamöter för två år
• Håkan Derbert omvaldes för två år.
• Lars Björling omvaldes för två år.
• Lars Roger Schön omvaldes för två år.
§ 13 Val av en styrelsesuppleant för två år
• Åke Andersson omvaldes för två år.
§ 14 Val av en revisor för två år
• Håkan Tingberg omvaldes för två år.
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§ 15 Val av slipbas för båthus för två år
• Lars Holmström omvaldes för två år.
§ 16 Val av slipbas för utomhus för två år
• Kenneth Oskarsson omvaldes för två år.
§ 17 Val av två till festkommite´ för två år
§ 18 Val av valberedningskommite´ för ett år
• Hans Forsgren och Christer Pettersson omvaldes för ett år.
§ 19 Skrivelser
• Inga skrivelser har inkommit.
§ 20 Rapporter
• Ordförande Tommy Derbert rapporterade om att klubben fyller 80 år 2007. Då kommer det
att anordnas en fest och alla är varmt välkommna.
• En egen hemsida har öppnats upp för våra medlemmar, här hittar man aktiviteter mm ”bara
att gå in och titta”.
•Trucken är återigen på service med nya reparationer. Uppställningsplanerna är i ordning
gjorda. Lediga platser finns till ett lågt pris.
§ 26 Övriga frågor
• Tom Tengver frågade om kölistan till båthuset, uppställningsplanerna och bryggorna och att
dessa listor ska sitta uppe offentligt. Tommy svarade att detta ska ordnas.
• Lars Hilding framförde att hemsidan är mycket bra men tyvärr dåligt uppdaterad, bland
annat kan protokoll från årsmötet och mera information läggas ut. Ansvarig för hemsidan är
Yvonne.
• Peter Jangeby frågade om vilka regler som gäller om man är utesluten att ligga i exempelvis
båthuset. Hur får man nytt ”mandat”? Tommy svarade att båthuset inte är ett varv och
slipning av plåtbåtar är mycket olämpligt, dessa arbeten ska utföras utomhus. Karantäns tid på
5 år föreslogs av medlem.
• Tom Tengver ställde frågan ”-in första gången –var ligga?” Gäller samma sak för
medlemmar respektive styrelsen? Håkan som ej deltog på årsmötet får svara på denna fråga
vid ett senare tillfälle.
§ 27 En tyst minut.
• En tyst minut intogs för att hedra avlidna medlemmar och hedersmedlemmar.
§ 28 Avslutning
• Ordförande Christer Pettersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Ordförande Christer Pettersson
Sekreterare Lars Björling
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