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Protokoll fört vid årsstämma i Kinda Båtklubb 
28 april 2012 i klubbhuset, Rimforsa 
 

 
 

§1 Stämman öppnas 
 Ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 
 

§2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Till ordförande för stämmomötet valdes Håkan Ekerå och sekreterare 
valdes Hasse Sandström. 

 

§3 Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst 
 Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst. 
 

§4 Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 
 Till justerare valdes Claes Andersson och Per Björeman. 
 

§5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 

för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31 
 Stämman godkände verksamhetsberättelse och årsredovisningen utan 

anmärkning och dessa lades till handlingarna. 
 

 

§6 Revisorernas berättelse 
 Revisorns berättelse föredrogs och lades till handlingarna  
  

 

§7 Vad stämman beslutar 
 a/ fastställa reslutat och balansräkning. 
 b/ disponera vinsten enligt förslag i årsredovisningen. 
 c/ bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 

§8 Val av styrelse 
 Ordförande:    Håkan Ekerå  omval  1 år 
 Kassör:   Christina Conrad 1 år kvar 2 år 
 Sekreterare:    Claes Andersson nyval  2 år 
 Styrelseledamöter:  Per Björeman 1 år kvar 2 år 
     Roger Nylander omval  2 år 
     Lars Sjöberg  1 år kvar 2 år 
     Håkan Lindeblad 1 år kvar 2 år 
 Styrelsesuppleanter: Martin Hultenius nyval  1 år 
     Tommy Larsson omval  1 år 
  

§9 Val av revisorer  
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 Revisorer:    Jan Rimvid  omval  2 år 
     Hans Thorn  1 år kvar 2 år 
 Revisorssuppleant:  vakant 
 

§10 Val av valberedning  
 Valberedning:  Ulf Andersson båtplats 417 
     Pelle Cronemyr båtplats 418 
     Charlotte Barton båtplats 419 
  

 

§11 Övriga val 
 Inga. 
 

§12 Behandlingar av inkomna motioner  
 Fans inga inkomna motioner. 
 

§13  Förslagna kompletteringar av stadgar 
 § 3 Medlemskap 
 Nuvarande lydelse: 8 Medlems båt bör vara ansvarsförsäkrad. 
 Ändras till: 8 Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad  
 

§14   Övriga ärenden 
Medlemmarna har framfört att medlemmar som har båtplats ska betala 
max två gånger per år när man trailar, som det har varit genom alla tider. 
Styrelsen har i uppgift att ta upp det på nästa styrelse möte. Styrelsen ska 
sedan meddela medlemmarna på hemsida. 
Förslag kom även på att lägga avgifterna för i läggning på fakturan från 
Kinda Båtklubb kommande år. 
Medlemmarna vill även se styrelsens protokoll via hemsidan. 
Medlemmarna vill även se budgeten för 2012. 

 

 

§15  Årsmötet avslutas  
 Ordförande avslutade mötet. 
  
 
Rimforsa 2012 05 05 
 
 
…………………………………………. 
 …………………………………………….. 
Håkan Ekerå     Hasse Sandström 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
…………………………………………. 
 ……………………………………………... 
Claes Andersson    Per Björeman 


