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§1 Stämman öppnas 

 Ordförande öppnade stämman och hälsade de 19 medlemmarna 
 välkomna. 
 
§1a Röstlängd 
 Röstlängd upprättades genom att varje närvarande medlem talade om sitt  
 namn och därmed prickades av i röstlängden. 
 

§2 Val av ordförande för stämman 
Till ordförande för stämmomötet valdes Inge Quist.  
 

§3 Val av sekreterare för stämman 
 Till sekreterare för stämmomötet valdes Claes Andersson 
 
§4       Fastställa dagordningen 
 Föreslagen dagordning fastställdes 
 

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

§6 Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 
 Till justerare valdes Patrik Brundin och Susanne Rask-Lindholm 
 
§7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 

för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 
 Stämman godkände verksamhetsberättelse och årsredovisningen utan 

anmärkning och dessa lades till handlingarna. 
 

§8 Revisorernas berättelse 
 Revisorns berättelse föredrogs, i frånvaro av revisorer, av Ulf Andersson 
 och lades till handlingarna.  
  

§9 Vad stämman beslutar 
 Stämman beslutade att fastställa presenterad reslutat och 
 balansräkning.  
 
§10 Resultatdisposition 
 Beslutade stämman att av årets resultat, 64.877:-, skall 50.000:- avsättas 
 till framtida investeringskonto. 
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§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
§12 Fastställande av inkomst o utgiftsstat för 2013 
 Ulf läste upp budgeten för 2013 som stämman godkände. Budget 
 bifogas stämmoprotokollet. 
 
§13 Val av styrelse och suppleant 
 Valberednings ordförande presenterade valberedningens förslag.  
 
 Följande val genomfördes: 
 
 Ordförande:    Inge Quist    1 år kvar 
 V. Ordförande  Ulf Andersson Omval  2 år 
 Kassör:   Krister Lagerqvist Fyllnadsval 1 år 
 Sekreterare:    Claes Andersson Omval  2 år 
 Styrelseledamöter:  Per Björeman   1 år kvar 
     Roger Nylander Omval  2 år  
     Tommy Larsson   1 år kvar 
     Sven-Åke Persson Nyval  2 år 
 Styrelsesuppleanter: Stefan Nilsson Nyval  1 år 
     Peter Danielsson Omval  1 år 
  
  

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

§15 Val av valberedning, som var kallade till årsmötesförhandlingarna 
 Valdes: 
 Båtplats 504 Björn Lindholm, valdes till ordförande 
 Båtplats 505 Johan Carlström 
 Båtplats 506 Bengt-Göran Gustavsson 
 Båtplats 507 Daniel Skoglund 
  

§16 Övriga val 
 Inga. 
 

 

 



 Protokoll fört vid årsstämma i Kinda Båtklubb den 26 april 2014 i 
 klubbhuset, Rimforsa 

 

 

3 

 

 

 

§17 Behandling av inkomna motioner samt förslag och 

 framställning från  styrelsen  

 

 Styrelsens förslag till stämman: 
 a/ Till Underhålls- och Investeringsplan (långsiktiga investeringar) skall 
 klubben varje år avsätta minst 20% av årets totala rörelsens intäkter 
 (konto 3010 - 3530).  
  
 Beslutades att godkännas med följande ändring: Av årets resultat 
 avsättes minst 20% till den långsiktiga underhålls- och 
 investeringsplanen, insättes på särskilt konto. 
 
 b/ Avskrivningar av bryggor och fastigheter skall göras varje år. 
 
 Beslut: Avslogs med hänvisning till gällande praxis, Bokföringslagen skall 
 följas.  
 Mötet beslutade att denna skrivning skall läggas in i stadgarna på nästa 
 årsmöte 2015. 
 
           c/ Uppdaterade stadgar 
 Klubbens uppdaterade stadgar föredrogs av Ulf.  
 Stämma beslutade godkänna de nya föreslagna stadgarna att gälla from 
 idag, 26 april 2014, men med tillägget vid framtida ändring: För att ev. ny 
 ändring/tillägg skall  gälla måste beslut fattas på årsmöte samt på 
 föreningsmöte (= minst 2  medlemsmöten). 
 
 Motioner från Tomas Kindstedt: 

 a/ Möjliggör att vid nästa årsmöte välja en avgående styrelsemedlem till 
 att ingå i valberedningen. 
 
 Stämman avslog motionen. 
 
 b/  Likställ valberedningsarbetet med två arbetsplikter (dvs. fullgjort 
 arbete i valberedningen ger 2 "friår", utebliven valberedningsarbetsinsats 
 debiteras med 2 arbetsplikter. 
  
 Stämman avslog motionen. 
 

§18   Övriga ärenden (ej beslutande) 
 Fanns inga ärenden, varför ordföranden tackade de närvarande för visat 
 intresse.  
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Rimforsa 2014 04 26 
 
 
…………………………………………. …………………………………………….. 
Inge Quist     Claes Andersson 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
…………………………………………. ……………………………………………... 
Patrik Brundin     Susanne Rask - Lindholm 


