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Ånsvrörn zozz

Protokoll ftirt vid årsmöte söndagen den 17 juli 2022kJ 10.00
Ordftirande Lennart Rosell hälsade medlemmama som infunnit sig välkomna.

Följande medlemmar var niirvarande på mötet:
Ulrika och Håkan Sandberg, Lennart Rosell, Marcus Drevik, Leif Obert, Elisabeth Lundblad,
Döttrarna till Björn och Ingela Johansson, Mats och Britta Pettersson, Lars Andersson, Lasse
Krantz och Laura Piriz, Ute Persson, Robert Wedberg, Fredrike och Jonathan Thorstensson.
Ulrika Sandberg hade även en fulImakt for Tommy Glasdr.
Dessa medlemmar representerade 14 medlemskap av ftireningens24.

§1-3. Mötets öppnade, behörighet och dagordning.
Mötet öppnades och förklarades i laga ordning utlyst.

§4-6. Val av ordfiirande, sekreterare och justeringsmän fiir mötet.
Till mötesordftirande valdes Lennart Rosell, sekreterare Lars Andersson och
justeringsmän Laura Piriz och Leif Obert

§7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Lennart och gav inga kommentarer

§8. Verksamhetsberättelse for 2021lästes upp av Lennart och gav inga
kommentarer.

§9. Den ekonomiska redovisningen ftir 2A2l presenterades av Lars och gav inga
kommentarer.

§ 1 0- 1 1 . Revisorsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet for 2021.
2021 åtrs revisionsberättelse fanns inte på plats då ingen av revisorerna närvarande.
Styrelsen berättade dock att de muntligt och via epost flått en godkänd
revisionsberättelse. Årsmötet gav därför styrelsen ansvarsfrihet ftir 2021.

§12. Ersättning ftir eget arbete.
Styrelsens ftirslag var att bibehålla sarnma ersättning som2022 vilket mötet biföll. 8

timmars arbetsplikt ftir medlemmar a l00-/timma.

§13. Fastställande av årsavgifter fiir medlem 2023
Ssrelsens forslag var att bibehålla safilma årsavgifter, hyresavgifter och ersättningar
som2022 vilket mötet bifrll. Medlemsavgift 600:- och båtplatsavgift 900:-.

Medlem som anmåiler sin båtplats ftr uthyrning åir befriad fran båtplatsavgiften men iir
fortfarande s§ldig att betala medlemsavgift .
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I §14. FaststäIlande av årsavgifter fiir hyrestagare2023
Styrelsens ftirslag var att bibehålla sanrma hyresavgifter som2A22 vilket mötet biföll.
Öwiga regler fiir arbetsinsats samt bastuanvändning fiir hyrestagare foreslås
oforåindrad.
Medlem som hyr 3000:- och icke medlem 3500 :-.
Hyra bastu 1000:-.

§15. Fastställande av ersättning till medlem ftir uthyrning2023
Styrelsens ft)rslag var att bibehålla samma regelverk som2022 vilket mötet biföll.
Medlem som anmäler sin båtplats ftir uthyming iir befriad från båtplatsavgiften men
arbetspliktansvaret och skyldigheten att betala medlemsavgift kvarstår.
Den totala summan av samtliga hyresbetalningar tillfaller ft)reningen och kommer då
hela ftlreningen tillgodo.

Jonathan Thorstensson lyfte igen frågan om ersåittning och arbetsplikt ftir medlemmar
som hyr ut sin båtplats. Men då detta är en större diskussion som måste ftirberedas ft)r
att kunna besluta om ftirtindringar beslutade årsmötet atttya ftirslag till avgifter och
ersättningar bör inkomma som motioner till årsmötet minst 3 veckor ftire ftir att kunna
behandlas på ett bra sätt.

§16,17. Val av styrelse, ordfiirande, revisorer och suppleant för 2023
Valberedningen Tommy G och Björn J var tyrät inte närvarande varflor Lennart på
mötet tog fram ett fiirslag som mötet sedan röstade ftir.
Mötet valde ftlljande:
Ordftirande Lennart Rosell 2 är omval
Sekreterare Charlotta Alex6n I år återstår
Kassör Lars Andersson 2 år omval
Ordinarie ledamot Marcus Drevik 1 år återstår
Suppleant Lasse Krarfiz 1 år omval
Revisor IngelaJohansson | är äterstär
Revisor Peter Stopp 2 är omval
Revisorsuppleant Jane Frennås 1 ar omval
Valberedning Tommy Glasör I år omval
Valberedning Björn Johansson I år omval

Arbetsgruppsansvariga:
Hamnområdet & båthuset
Båtplatser
Badbrygga
Grönområde

Marcus Drevik
Robert tlhlig
Tommy Glas6r
LawaPiirz

1 år omval
1 år omval
I ar omval
1 årnyval

§18. Ersättning till styrelse och revisorer.
Beslutades vara oftirändrade vilket innebär att styrelsen kan tillgodoräkna sig
motsvarande 6 timmars arbete/person samt revisorer 3 timmar/person.
De arbetsgruppsansvariga registrerar sin tid hos kassören efter utfrirt arbete. \
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§19. Framtida större projekt i båthamnen, planering från styrelsen
Styrelsen ftirslag att skjuta på renoveringen av sjöboden till firrman ftir renovering av
badbryggan bifttlls av årsmötet.

§20. Renovering av badbryggan
Lars och övriga i styrelsen gick igenom och svarade på frågor om det ftirslag som
styrelsen tagit fram. Årsmötet beslutade att ge i uppdrag till styrelsen att gävidare
med genomftlrande av renoveringen med fokus på såikring av grunden och landgången
enligt ftirslaget och den budget på 80.000 kr som är beriiknad.

§21. Skylt i båthamnen
Årsmötet hade en diskussion om skylt i båthamnen ftr ftrbipasserande. Styrelsens
ft)rslag accepterades men med några fdrändringar. Den fetmarkerade texten tas bort
och flor kontalct med ordförande hänvisar texten till ftireningens hemsida. Styrelsen
kommer göra de foreslagna foriindringama och sätta upp s§ltarna på båthuset.

§22. Motioner
Inga motioner hade inkommit till mötet.

§23. Övriga frågor
Lennart informerade att det ska göras ett fiirsök att samordna de olika ftireningarnas
årsmötesdag så att ftirre helger och större deltagande kan uppnås.

Britta Pettersson informerade att deras dotter skall se vilka möjligheter det finns att
ftireningen kan få en ny frälsarkrans då den som sitter på båthusväggen nu iir
utdaterad.

Mötet ansåg att det iir viktigt att valberedningen och revisorerna delger sina respektive
underlag skriftlig och i god tid till styrelsen.

§24. Distribution av stämmoprotokoll
Lewwt informerade om att protokollet kommer anslås i båthuset och skickas ut till
medlemmarna via epost.

§25. Mötet avslutas

Lars Andersson (r Lennart (möt.ord.)
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§1

§2

§3
§4
§5

§6
§7
§8

§e
§10
§11

§12
§13

Eilaea 1

Dasordnine årsmöte 2019

Öppnande av årsmöte Bergastrands Båtsällskap.
Fråga om mötet är behörigt utlyst.
Godkännande av dagordningen.
Val av ordfiirande ltir mötet.
VaI av sekreterare fiir mötet.
Val av två justeringsmän att justera mötets protokoll.
Genomgång av fiirra årets protokoll.
Verksam hetsberättelse över fiireningens verksam het.
Genomgång av fiireningens ekonomi.
Revisorsberättelse.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Ersättning flir eget arbete.
Fastställande av årsavgifter, ersättning vid uthyrning, samt
hyresavgifter for 2020, se ftirslag från styrelsen.
Val av styrelse, styrelseordfiirande, suppleanter och revisorer
for 2019.
Val av valberedning infiir nästa årsmöte.
Ersättning till styrelsen, revisorerna och arbetsgruppsansvariga.
Köregler, se fiirslag från st5,,relsen.
Tillåtna båtstorlekar, se fiirslag från styrelsen.
Y-bommar, se fiirslag från styrelsen.
Skall vi sälja en båtplats?
Skall vi ha fasta båtplatser?
Övriga frågor, inkl eventuella motioner från medlemmar.
Årsmötet avslutas.

§14

§1s
§16
§17
§18
§1e
§20
§21
§22
§23
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Delsummor
5 820,00

30 000,00
4 000.00

0,00
4 150,00
4 886,00
3742,00
1 548,70
I 170,00
2 338,00

20 000,00

Sida 5 av 6

Summl

a9 920.00

BERGAS TRAN DS

BATsÄLLS KA P

Bilaga 2. Ekonomisk redoeörelse for 2018

Verksamhetsåret sträcker sig fran 20 1 8-0 I -0 1 till 20 1 8- 1 2-3 I

Årets resultat tir även i år negativt beroende på investeringen ftireningen gjort i att köpa
Micael Gustafsson's båtplats(Kleva 1:16) ftirr 100.000 kr. I samband med köpet gick
resterande skuld ftir den båtplatsen över till fi)reningen. Vid köpet av Gustafssons plats lanade
ftireningen 80.000 kr av några av ftireningens medlemmar ftir att finansiera köpet. Detta lan
löper utan rtinta och med amortering utifran vad ftireningen har ftlr ekonomiska möjligheter.
Utöver detta köp så har dock ftireningen haft ett positivt rörelseresultat på drygt 10.000 kr.

Föreningen uppbåir även ett lån som vid årets ingang hade 3 medlemmar som parter i lanet.
Dessa tre medlemmar är Båtftreningen, Paula Hallgren (Kleva I :166) och Ute Persson (Berga
l:44). Dessa lan kommer slutamorteras under 2019.

Swedbank:

Ekonomi 2018-12-31

Resultaträknine
Intäkter Debiterade medlemsavgift er

2018
Hyresintiikter båtplatser 20 1 8

Hyresintiikter bastu 20 I 8

Kostnader Kontorsomkostnader
Arbetskosttader 2017
Hamnkostnader
Badbrygga
Båthus
Bastu
Försiikring
Inköp båtplats egna medel

Långivare
Swedbank
Hypotek AB

Ursprunglig skuld 367 500,00
Nuvarande skuld 2018-12-31
Räntebindningstid
Ränta bunden till
Aktuell räntesats
Betalningsintervall ränta
Betalningsintervall amortering
Villkorsändringsdaq

rörlig
3 mån
3 mån

Iöpande

I 261,00
3 mån

Amorteringsplan 3år
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4e 689,70

-9 869,70

92 074.97

92 047,97

Ovriga kostnader (hemsida,
blommor, bankavgifter,
simborgarmåirken, mm)

3 855,00

30,45
77 009,52
I255,00
5J80.00

1A1 944,67

-9 869.70

Årcts resultat

Balansrökning
Tillgangar Kassa

Bankgiro
Fordr medlemmar
Överbet amort o ränta

Skulder q eget Kapital ftän 2017
kapital

Årets resultat

Hakenäset, Tjörn 2019-0G26

Lars Andersson
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