
Protokoll fört vid årsmöte med Saxemara Båtklubb  

Datum: 2022-04-25 

Tid:        18.00 

Plats:      Klubbstugan i Saxemara 

Närvarande: Bo Svensson, Thomas Ohlsson, Tommy Johansson, Frank Orlowsky,  

Henrik Sandberg, Mattias Blomqvist, Jan Ågren, Peter Samuelsson, Lars Gardell,  

Peter Andersson, Tony Risberg, Magnus Melin samt 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 Lars Gardell. 

§6 Det beslutades att mötet behörigen utlysts. 

§7 Verksamhetsberättelse för perioden 2021-2022 föredrogs och lades till handlingarna. 

Bilaga 2. 

§8 Ekonomi rapporter föredrogs av Thomas Ohlsson bilaga 3, det konstaterades att  

Y-boms projektet är avslutat och har genomförts enligt plan och med kalkylerad ekonomi. 

§9 Revisionsberättelse föredrogs Bilaga 4. 

§10  Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag. 

§11 Val till styrelse genomfördes enhälligt enligt följande och bilaga 5. 

Ledamot, Peter Andersson omval 2 år. 

Ledamot, Lars Gardell omval 2 år. 

Ledamot, Henrik Sandberg nyval 2 år. 

§ 12 Mötet beslutade att lämna avgifter för medlemmar oförändrade. 

§13 Mötet beslutade ändra §4 i stadgarna gällande räkenskapsår/verksamhetsår till 

Kalenderår 1/1-31/12, i enlighet med beslut fattat vid höstmötet 2021- 11-21. Styrelsen 

ändrar i stadgarna. 

 

§14 Hamnfogden presenterade lägesrapport gällande kommande projekt bilaga 6. Det 

framkom behov att renovera sjösttningsrampen, styrelsen återkommer med förslag. 



§15 Klippschema sommaren 2022 distribueras till medlemmarna. Anslag med 

miljöinstruktioner finns på anslagstavla på klubbstugan. Förslag framfördes om att arrangera 

någon form av invigning när renovering av klubbstuga och altan färdigställts, styrelsen 

återkommer. Styrelsen beklagar att det inte gick att genomföra mötet med deltagare digitalt 

via Teams, tekniken var inte på vår sida, protokoll med bilagor kommer finnas på hemsidan. 

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

Vid protokollet Sekreterare: Inge Berndtsson 

 

Justeras: 

Ordförande Bo Svensson: 

 

 

Justeringsman Lars Gardell: 

 

 

Sekreterare Inge Berndtsson: 

 

 

 


