Org. nr. 843001-7924

Protokoll
fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2021-03-13 i HBS klubbhus

Fysiskt Närvarande:

Bo Lingebrant, Inger Brantmark, Tobias Bolin, Torbjörn Persson, Bo
Brantmark
Närvarande via röstsedlar: 24 personer
På grund av rådande pandemi har styrelsen beslutat att årsmötet för verksamhetsåret 2019/2020
ska genomföras som en ren poströstningsstämma helt utan fysisk närvaro för medlemmar, vilket
möjliggörs genom att staten har gjort tillfälliga anpassningar i tillämpliga lagar.
Enligt utskickad kallelse och röstsedel anses den som poströstar vara närvarande vid årsmötet
Tre personer ur styrelsen, en justeringsperson och en medlem var närvarande för att registrera och
räkna poströsterna.
Ordförande Bo Lingebrant hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
1.

Årsmötet förklarade att kallelsen hade utlysts i behörig ordning.

2.

Den utsända dagordningen godkändes.

3.

Bo Lingebrant utsågs till mötesordförande och André Nilsson till mötessekreterare.

4.

Som justeringsmän utsågs Torbjörn Persson och Bertil Sjölund.

5.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåren 2019 och 2020 har
skickats ut och framlagts inför årsmötet. I kallelsen till årsmötet har medlemmarna
erbjudits möjlighet att beställa en detaljerad ekonomisk rapport.
Årsmötet godkände årsredovisningarna och verksamhetsberättelse för 2019 och 2020.

5

Fastställande av resultat och balansräkning för 2019 och 2020
Årsmötet godkände resultat och balansräkning för 2019 och 2020

6.

Revisionsberättelsen för 2019 och 2020 godkändes.

7.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 och 2020.

8.

Årsmötet godkände budgeten som styrelsen har skickat ut och framlagt för 2021.

9.

Årsmötet beslutade att höja båtplatsavgiften med 2% för 2022 och
Vinteruppställningsavgiften höjs med 2% för 2022.

10.

Årsmötet beslutade om oförändrade årsavgifter för 2022.
Enskild medlem: 325:Stödmedlem (pensionär samt ungdom < 21 år utan båtplats): 165:-.
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11.

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2021 framlades.
Årsmötet valde följande sammansättning:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

omval 1 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

Bo Lingebrant
André Nilsson
Inger Brantmark
Jan Malmberg
Jonas Larsson
Lars-Åke Rosenqvist
Lars Ole Blandford
Mikael Knutsson
Kerstin Andersson

Klubbrevisor

omval 1 år

Lennart Johansson

Till valberedning valde årsmötet följande på 1 år:
Leif Rosenborg (sammankallande)
Göran Emanuelsson
Tobias Bolin (adjungerad)
12.

Övriga frågor
Några medlemmar har föreslagit att följande frågor ska behandlas och de kommer att
tas upp vid det extra årsmöte som styrelsen kallar till då pandemin är under kontroll:
- Hur kan man undvika att vissa båtar i hamnen är i dåligt och ej representativt skick
för hamnen. Förslag på att ändra i stadgarna för att kunna säga upp båtplatsen.
- Önskemål om att HBS bygger en hall på uppställningsområdet (gräsplanen) där man
kan förvara master, traktor, vagnar och övrig utrustning.
- Behov av nya elstolpar på B-bryggan.
Styrelsen bereder frågorna inför extramötet.
Avgående styrelseledamot Sven Erik Olsson avtackas och kommer att avtackas
tillsammans med medlemmarna i HBS vid extramötet.

13.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson

Torbjörn Persson

sekreterare

Bo Lingebrant

Bertil Sjölund

ordförande
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