
Protokoll fört vid årsmöte med Saxemara Båtklubb  

Datum: 2021-05-16 

Tid:        18.00 

Plats:      Digitalt via-möte ett Teams-möte 

Närvarande: Lars Gardell, Anders Gardell, Bo Svensson, Peter Samuelsson, Maria Risberg, 

Roger Lindström, Xhavit Neziraj, Tommy Johansson, Thomas Olsson, Peter Andersson, Cecilia 

Stålman, Frank Orlowsky, Inge Berndtsson. 

§1 Ordförande Bo Svensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordningen godkändes enligt bilaga 1. 

§3 Till ordförande för mötet valdes Bo Svensson 

§4 Till sekreterare för mötet valdes Inge Berndtsson 

§5Till justeringsman och rösträknare för mötet valdes Peter Andersson. 

§6 Det beslutades att mötet behörigen utlysts. 

§7 Årsberättelse för perioden 2019-2021 föredrogs och lades till handlingarna. Bilaga 2. 

§8 Ekonomi rapporter föredrogs av Thomas Olsson, det konstaterades att ekonomin i stort 

sätt går jämnt ut och att viss förstärkning till kassan vore bra. Bilaga 3. 

§9 Två stycken revisionsberättelser föredrogs en för 2019- 2020 och en för 2020-2021 bägge 

föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Bilagor 4 och 5. 

§10  Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i båda fallen. 

§11 Val till styrelse genomfördes enhälligt enligt följande. 

Ordförande: 2 år Omval Bo Kent Stefan Svensson.  

Kassör: 2 år Nyval Jan Thomas Viktor Olsson  

Sekreterare: 2 år Nyval Berndt Inge Håkan Berndtsson 

Ledamot: 1 år Nyval Lars Peter Andersson 

Ledamot: 2 år Omval Hans Tommy Johansson 

Ledamot: 2 år Omval Bo Peter Samuelsson 

Ledamot: 1 år Nyval Bo Mathias Blomqvist 

Ledamot: 1 år Omval Lars Ivar Gardell 

Ledamot: 1 år efter Jerry Ramberg valberedningen saknade kandidat och platsen lämnades 

öppen till nästa årsmöte.  

Revisor: 2 år Nyval Ola Otfors 



Revisor suppleant: 2 år Nyval Rebecka Ideskog. 

Valberedning: 2 år Omval Jan Ågren 

Bilaga 6. 

§ 12 Avgifter för medlemmar i klubben beslutades enligt bilaga 7. 

§13 Mötet beslutade att styrelsen skall återkomma med en revision av nuvarande stadgar till 

årsmötet 2022. 

§14 Hamnfogden presenterade projekt som är på gång. 

Byte av delar av panel på klubb stugan. El skåp på gavel behöver eventuellt flyttas/ bytas. 

Belysning bryggkrans och flyt brygga. Förankring av flytbrygga behöver justeras. Vatten 

mätare flyttas inomhus. Osv. 

§15 Under ordet fritt beslutades att ordningsregler skall distribueras  till samtliga 

medlemmar via mail och hemsida (bilaga 8) vidare skall en skylt sättas upp med 

ordningsregler och tillväga gångsätt vid olyckor med oljor, bränslen och andra miljöfarliga 

ämnen. Vidare diskuterades att det är bra vi alla hjälps åt att förbättra ekonomin med att tex 

värva sponsorer både i form av ekonomiska bidrag men också med material till stuga och 

hamn. Företag kan få sin logga inlagd på hemsidan vid sponsring. 

§ 16 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet Sekreterare: Inge Berndtsson 

 

Justeras: 

Ordförande Bo Svensson: 

Justeringsman Peter Andersson: 

 

 

 


