
 
 

Protokoll ifrån Årsmöte onsdagen den 24:e februari 2021 k. 19:00 i digitalt möte. 

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  

Johan Littmark- 954 

Christian Viklund - 962 

 

Totalt deltog 23 personer i årsmötet. 

 

4. Val av ordförande för punkterna 5 och 6  

Jan Fröjd valdes till ordförande för punkt 5&6 

 

5. Verksamhetsberättelsen med Årsredovisning  

Mötet godkände verksamhetsberättelsen med årsredovisning utan anmärkningar. 

  

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 

Följande positioner tillsattes. Alla valdes för en period på 2 år. 

Ordförande Jan Fröjd 837 

Kassör Hans Lindegren 619 

Vice kassör ny befattning Lars Proos 921 

Varvschef Kenth Gustafsson 488 

Vice Hamnchef Christer Eriksson 337 

Suppleant Magnus Hansson 709 

Revisor Hans Eriksson 881 

 



 
 

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

Båtunion  

 

8. Budget, avgifter och val av bankinrättning för 2021 

Vi har tagit höljd i budgeten för att bygga en stuga på klubbholmen. 

Medlemsavgifter blir oförändrade för 2021. 

Styrelsens förslag till budget antogs. 

Mötet valde Swedbank till Bank för 1 år ytterligare  

 

127 aktiva medlemmar inkl heder pensionärer. 

8 nya medlemmar under 2020  

15 nya står i kö för medlemskap. 

9 medlemmar slutade i EBK 

 

9. Firmatecknare  

Ordförande 837 och Kassör 619 samt Vice kassör 921 tecknar firman var för sig.  

 

10. Stadgar och hamnordning  

Inget att behandla mht stadgar 

 

11. Fester och tävlingar  

Inga fester är planerade pga rådande pandemi 

 

12. Inför sjösättning. Varvschefen har ordet  

Datumen läggs upp i formulär på hemsidan för bokning som tidigare. Första datum för 

sjösättning är prel 30 april. Sista sjösättningsdag är 27 maj. Det är 13 bokningsbara tillfällen. 

 

Pallmaterial ska märkas upp och ställas på anvisat område. 

 

13. Inför sjösättning. Vice Hamnchefen har ordet 

 

18 april blir det arbetsplikt i sommarhamnen. A-brygga Södra har arbetsplikt. 

Det kommer bli viss omflyttning i sommarhamnen av båtar för att bättre få plats i hamnen. 

Platstilldelning kommer meddelas. 

 

 

 



 
 

  

 

14. Beslut om dagar för torrsättning 

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

 

15. Klubbholmen 

Det blev ingen fixarhelg under 2020 pga rådande corona. Några medlemmar har fixat i 

klubbstugan ändå. I år planeras solceller för dansbana. Ny fast grillplats på en av bryggorna.  

Det kommer sökas bygglov för en övernattningsstuga. 

  

16. Miljö 

Miljöarbete sker tillsammans med SoBU.  

Hårda bottenfärger ska användas.  

Repeterade att i vinterhamnen ska man inte ligga med elkontakt i annat än när man är vid 

båten. Både pga elkostnader och brandrisk. 

 

17. Motioner  

Inga motioner är inkomna 

 

18. Övrigt  

 

19. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet: 

 

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

Ordförande  Sekreterare  

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

Justeras av: 

 

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

Justeringsman Justeringsman  



 
 

Medlem Johan Littmarck 954 Christian Viklund - 962 

  


