Årsmöte 2015-03-14
1. Årsmötet öppnades av ordförande Peter Severgårdh som även passade på att presentera
styrelsen för våra nya medlemmar
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande för mötet blev Peter Markstedt och Nils af Petersens fick äran att hålla i pennan
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i föreskriven ordning.
Våra medlemmar var överens att kallelsen till mötet har skett i god tid
5. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
samt att tjänstgöra som rösträknare.
Det blev Ray Åkerlund och Lars Olsson som fick uppdraget att justera mötesprotokollet samt
vara rösträknare.
6. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Sarah Trônet
7. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av vår revisor Henrik Ludwigs
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen fick även detta år ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat
9. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Peter Severgårdh valdes om till ordförande för klubben

10. Val av styrelseledamöter
Lars Sved valdes om till kassör på 2 år
Göran Eriksson valdes om till klubbmästare på 2 år
Nils af Petersens valdes om till sekreterare på 2 år
11. Val av suppleanter
Tomas Göthlin valdes om till suppleant på 2 år
12. Revisorer samt revisorsuppleant
Johan Heijbel och Henrik Ludwigs omvaldes som revisorer
13. Valberedning
Medlemmarna var nöjda med med den sittande valberedningen så även de valdes om. D.v.s.
Bengt Eklund (sammankallande), Tom Lindqvist samt Danne Nilsson
16. Övriga ärenden
Styrelsen lade fram ett förslag om att investera i ett flytande klubbhus som medlemmarna var
positiva till och röstade för. Styrelsen kommer att gå vidare med förvärvet och inom kort
kommer även Nybrovikens båtsällskap ha ett klubbhus! I och med detta beslut kommer
klubben att ta ut en förhöjd engångsavgift om 500 kr per båtplats för att finansiera
klubbhuset.
De nya medlemmarna Peter Svanlund, Sverker Tomala, Peter Heidenstam samt William
Heidenstam hälsades välkomna
17. Årsmötet avslutas
Mötesordförande Peter Markstedt avslutade 2015 års möte.
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