FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB.
Protokoll fört vid FBK:s
Årsmöte 17-11-21.

§1. Ordf Erik Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

Mötets öppnande

§2. Dagordningen godkändes av mötet.

Dagordning.

§3. Mötets behöriga utlysande godkändes av mötet.

Mötets utlysande

§4. Till ordf för mötet valdes Erik Olsson till sekr Jan Skarphagen.
§5. Till justeringsmän valdes Bertil Smitterberg och Lennart Gabrielsson.

Val av ordf o
Sekr till mötet.
Justeringsmän.

§6. Vårmötesprotokollet 170411 upplästes av Erik,godkändes av mötet.

Föregående prot

§7. Verksamhetsberättelsen upplästes av Erik, lades till handlingarna.

Verksamhets-berättelse.

§8. Bokslut: Budget o resultaträkning godkändes av mötet. Valle informerade
och svarade på frågor.

Bokslut.

§9. Revisionsberättelsen upplästes av Mikael Hamstedt, väl godkänd.

Revisionsberätt

§10. Styrelsen fick full ansvarsfrihet av mötet.

Ansvarsfrihet.

§11. Erik Olsson blev omvald till klubbens ordf för år 2018.

Val av ordf.

§12. Till ledamoter av styrelsen på två år, omvaldes Lars Jakobsson och Jan
Skarphagen. Till suppleanter omvaldes Tobias Skarphagen o Gert Fagerlund.

Val av styrelse–ledamoter o
Suppleanter.

§13. Övriga val: Festkommittén omval Mia Blomdahl nyval Roland Jansson o
Sven-Gunnar Jakobsson. Tävlingskommittén omval Erik Olsson o Jan
Skarphagen. Revisorer omval Rune Rudasson o Mikael Hamstedt, suppleanter
omval Stig Bjäremo o Mats Larsson.Båtansvarig för FBK:s båtar omval Stig
Bjäremo. Valberedning omval Roger Svensson o Fredrik Jakobsson.
Dessa övriga val gäller 1 år.

Övriga val.

§14. A) Av styrelsen väckta förslag: Fortsatt rep o underhåll av klubbens
Av styrelsen
anläggningar. Mastkranens placering och konstruktion diskuterades.
väckta förslag
B) Inga motioner inlämnade.
Motioner.
C) Medlemsavgifter: Pga höga förbundsavgifter höjes medlemsavgifterna
Avgifter.
Enskild från 120 Kr till 200 Kr familj från 240 Kr till 350Kr. Båtplatsavgifter
O gästplatsavgifter oförändrade, bestämdes o godkändes av mötet.
D) Styrelsens förslag till budget för 2018 godtogs av mötet. I samband med
Budget.
budgetförslaget kom det förslag från mötet ang uppläggning av ngn form
av reparationsbuffert, vilket styrelsen skall undersöka på vilket sätt man skall
lägga upp denna buffert.
E) Firmatecknare för FBK är kassören ensam eller ordf och v-ordf tillsammans. Firmatecknar
Forts:

Forts av FBK:s årsmötesprotokoll 17-11-21.

§16. Övriga frågor: Förslag till el-uttag för husbilar diskuterades eftersom dessa
har ökat betydligt som gäster vid klubben, var och hur skall planeras av
styrelsen. Lennart Gabrielsson anser man skall ta med muddring av hamnen
i planeringen av repbufferten. Klubbens lilla slip är för grund för sjösättning o
upptagning av båtar ca femmeters längd, sjösättning o upptagning har kunnats
gjorts i marinvarvets slip denna sässong mot betalning av hundra kronor, till
nästa sässong skall undersökas hur och var sjösättning kan ske.
Henrik Smitterberg har per brev gjort en förfrågan ang gemensam sjösättning
till våren,vill gärna ha ett datum senast sista Februari. Hur framtiden för GSF
ser ut får vi ev svar på efter deras årsmöte 16/12.

Övriga frågor.

§17. Prisutdelning KM-segling 2016: 1:a SOFIA Bernt o Paula Wallin.
Prisutdelning
2:a IDA Janne o Leo Skarphagen.
3:a JOSEFINA Erik Olsson o Stig Bjäremo.
4:a JUST4FUN Lennert o Kerstin Gabrielsson.
§18. Mötet avslutades med kaffe o trevlig samvaro.

Mötetsavslut

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Skarphagen.
Sekr.

Erik Olsson.
Ordf.

Justeras:

Justeras:

Bertil Smitterberg.

Lennart Gabrielsson.

