
 
 

Protokoll ifrån Årsmöte onsdagen den 19:e februari 2020 k. 19:00 i Sollentuna båtklubbs lokaler, 

Seglarudden i Sollentuna. 

Dagordning; 

1. Ordförande öppnar mötet  

19:00 Ordförande öppnar mötet.  

 

2. Sammankallandet och dagordning  

Mötet godkände dagordningen, samt sammankallande av dagordningen 

 

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare  

Medlem Lennart Ivarsson 670   & Hans Eriksson 881 valdes till rösträknare & justeringsmän. 

Totalt deltog 22 personer i årsmötet inklusive styrelsen 

 

4. Val av ordförande för punkterna 5 och 6  

Jan Fröjd valdes till ordförande för punkt 5&6 

 

5. Verksamhetsberättelsen med Årsredovisning  

Mötet läste och gick igenom verksamhetsberättelsen utan anmärkningar. Mötet önskade 

verksamhetsberättelse och årsredovisning tillsammans med kallelse inför nästa årsmöte. 

  

6. Revisionsberättelsen, frågan om Ansvarsfrihet  

Hans Eriksson (881) gick igenom RR&BR.  

Mötet beslutade att godkänna revisionsberättelse samt att överföra årets resultat. 

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

7. Val av styrelse, revisorer, kommittéer & ombud till Sollentuna Båtunion 

Hamnchef Mats Toumas, 892 -2år 

Sekreterare Mari Littmarck 948 -2år 

Holmbasar Johan Kronstedt 941 & Marcus Nilsson 964 -1år 

Vice Varvschef Fredric Wallsten 919 -2år 

 

Jan Fröjd 837 och Kenth Gustafsson 488 valdes till klubbens representanter till Sollentuna 

Båtunion  

 

8. Budget, avgifter och val av bankinrättning för 2020 

Medlemsavgifter blir oförändrade för 2020. 



 
 

Styrelsens förslag till budget antogs. 

Mötet valde Swedbank till Bank för 1 år ytterligare  

 

9. Firmatecknare  

Ordförande och Kassör tecknar firman var för sig.  

 

10. Stadgar och hamnordning  

Inget att behandla mht stadgar 

 

11. Fester och tävlingar  

Ordförande informerade om de aktiviteter som genomförts. Höstfesten 2019 ställdes in pga 

för få deltagare. Klubben saknar fortfarande en ansvarig för festkommité. 

 

12. Inför sjösättning. Varvschefen har ordet  

Varvschefen har lämnat förslag till SBU om EBK:s sjösättning.  Datumen läggs upp i formulär 

på hemsidan för bokning som tidigare. Första datum för sjösättning är prel 30 april.  

 

Vice varvschefen repeterade att enligt arrendeavtalet med kommunen så ska 

uppläggningsplatsen ska vara ren från båtar i mitten av juni. 

 

Vice varvschefen repeterade att uppmärkning av egendom med medlemsnummer och klubb 

är nödvändigt så vakten vid behov har möjlighet att kontakta ägaren.  

 

Pallmaterial ska märkas upp och ställas på anvisat område. 

 

13. Inför sjösättning. Hamnchefen har ordet 

Platsindelning blir oförändrad. Schema för platser finns på hemsida samt i klubbstugan.  

Vaktschema har fungerat sådär, eget ansvar för att gå sitt vaktpass gäller.     

Det finns 6-7 lediga platser i sommarhamnen. Kallelse till vårstädning kommer via 

medlemsmail.  

 

14. Beslut om dagar för torrsättning 

Det finns inga datum klara för torrsättning. Styrelsen återkommer via medlemsmejl. 

Torrsättning kommer prel. ske i perioden september/oktober på helger som tidigare.  

 

15. Klubbholmen 



 
 

Mötet gav holmbasarna i uppdrag att gå vidare med att undersöka och ta fram förslag till hur 

man kan etablera en övernattningsstuga. Vårstädning kommer ske som tidigare (en helg i 

slutet av maj eller tidigt i juni), kallelse kommer via medlemsmejl.  

 

Klubben behöver söka nytt tillstånd för att ha mulltoa. 

 

16. Miljö 

Miljöarbete sker tillsammans med SoBU.   

 

17. Motioner  

Inga motioner är inkomna 

 

18. Övrigt  

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten till samt ingå ett samarbetsavtal med ett 

p-vakt bolag. 

 

Mötet önskade att styrelsen utvärderade om det gick att använda bas-k och deras funktioner 

för att administrera vakt.  

 

Mötet hade önskemål om att undersökt möjlighet till tidigare sjösättningsdatum. 

 

19. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet: 

 

------------------------------------------ ------------------------------------------ 

Ordförande    Sekreterare  

Medlem Jan Fröjd (837)  Medlem Fredric Wallsten (919) 

 

 

Justeras av: 

 



 
 

 

------------------------------------------ ------------------------------------------ 

Justeringsman   Justeringsman  

Medlem Lennart Ivarsson 670    Hans Eriksson 881 

    


