
Årsmöte TBK 2020-02-23 
Söndag kl 18.00 

1. Årsmötet öppnas 

2. Till ordförande för mötet valdes Andreas Lundqvist 

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Anders Landegren. 

4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Tomas Eriksson och Mats Larsson. 

5. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 14st deltagare sammanställd av Anders 

Landegren. 

6. Fråga om årsmötets är behörigt utlyst godkändes av alla närvarande. 

7. Dagordningen för årsmötet godkändes. 

8. Anmälan om föregående årsmötesprotokoll och föreningsberättelse godkändes av 

medlemmarna. 

9. Föredrag av styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 

gicks igenom och godkändes av medlemmarna. 

10. Föredragning av resultat och balansräkning gjordes av Karl Tervell. Och godkändes av 

medlemmarna. 

11. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes av mötet. 

12. Balans och resultaträkning fastställdes av mötet. 

13. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året beviljades av mötet. 

14. Inkomna propositioner handlade om att förtöjnings regler skulle läggas upp på 

hemsidan detsamma om tankning av båt vid brygga. 

15. Verksamhetsplan för året som kommer handlar mycket om att få in fler medlemmar 

till ansvarsuppdrag. Taggar ska ut till medlemmar innan sista April är målet. Swich 

konto ska upprättas av Andreas L. 

16. Avgifter fastställdes att gällande ska kvarstå medlemskap 400kr/år bryggplats 400kr 

ink moms/breddmeter. Tagg säljes till medlem för 375kr ink moms. Ramp avgift 

40kr/gång. 

17. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 5-7st. 

18. Val av 3st styrelseledamöter jämna år och val av resterande antalet 

styrelseledamöter udda år. Ordf. Vakant 1år, Kassör Andreas Lundqvist 1år, 

Ledamöter Ivar Walfridsson 2år varav 1år kvar, Anders Landegren 1år, Mats Larsson 

2år varav 1år kvar, Tomas Eriksson 1år, Urban Hallström 1år. 

19. Till firmatecknare valdes Ordförande Vakant, Kassör Andreas Lundqvist, samt två i 

styrelsen i förening tecknar firman tillsammans. Vakant Ordförande väljs in av 

styrelsen vid årsstämma. 

20. Val av 2st revisorer. En väljs vid jämna år och en vid udda år. Valdes gjorde Gunnar 

Augustsson udda år, Anders Wiss jämna år. 

21. Val av 2st ordinarie ledamöter samt en suppleant till valberedningen. Alla väljs på 

1år. Föreningen valde Kerstin Olsson och Morgan Olsson samt supp. Vakant. Med 

backup av styrelsen. Kerstin Olsson utsågs till sammankallande. 

22. Val av eventuella klubbfunktionärer Såsom förbundsråd, kommunikationsansvarig, 

båtregister ansvarig samt ev. flera ombud vid behov. Föreningen valde 



båtregisteransvarige Tomas Eriksson, kommunikationsansvarige Förenings ordf., 

förbundsråd 2st ur styrelsen, festkommitté Vakant, bryggfogde Torsby Per Åke 

Nykvist, bryggfogde Vigselsand Niklas Boåsen, webbansvariga Andreas Lundqvist och 

Ivar Walfridsson, sms-grupp/Facebook ansvarig Niclas Björklund. 

23. Beslut om arvoden för på årsmötet valda ledamöter och funktionärer. Föreningen 

bestämde att kostnadsersättning skulle utgå till ordf. kassör och sekr. och ledamot 

980kr/år. Bryggfogde 500kr/år. För resor i föreningens namn utgår reseersättning om 

18,50kr/mil. 

24. Övriga frågor. Karl Tervell informerade om VBF bland annat att båtriksdagen kommer 

i år att ske i Karlstad i april. Svenska-sjö båtförsäkring ägs av SBF och är förmånlig. 

Urban Hallström har undersökt vad kostnaden för sopkärl vid klubbhus skulle kosta 

och om intresse finns för att det ska finnas vilket inte blev helt klarlagt, i så fall krävs 

det att det byggs in i en låsbar låda frågan är då hur den ska kunna tömmas? Kostnad 

1730kr/år ink 9 tömningar extra tömning 180kr. Ordningsregler för klubblokal ska 

ordnas, ansvarig för detta sökes samt städschema ordnas på lämpligt vis. Ordningen 

på parkering för bilar och båtkärror ses över. Bryggorna vid faktoriet ska vara kvar 1år 

till. Översyn av GDPR och godkännande av medlemmar av detsamma för spridning av 

medlemslistor via e-post bla. Anders Wiss har gjort en mall som det arbetas vidare 

på. 

25. Mötet avslutas. 

Vid pennan Anders Landegren  

 

 

 

___________________________   _______________________ 

Mötets ordf. Anderas Lundqvist   Sekr. Anders Landegren  

 

 

___________________________   _______________________ 

Juster. Tomas Eriksson    Juster. Mats Larsson 

 


