
Protokoll fört vid årsstämma i Kinda Båtklubb, 
22 april 2017 i klubbhuset Rimforsa

§1 Stämman öppnas
Ordförande Inge Quist öppnade stämman och hälsade de 13 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 Lars Gredeskog

§3a Röstlängd
Röstlängd upprättades genom att varje närvarande medlem talade om sitt namn 
och därmed prickades av i röstlängden.

§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 Tommy Larsson och Per Björeman

§7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31
Ordförande Inge redovisade verksamhetsberättelsen för år 2016, bifogas 
protokollet. Kassör Tomas Eskilsson redovisade utfall för ekonomin för år 2016 
samt budgetförslag för år 2017. Se bifogade handlingar. Stämman godkände 
verksamhetsberättelse och årsredovisningen och dessa lades till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av närvarande revisor Jan Rimvid och lades 
till handlingarna. 

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa presenterad resultat och balansräkning.

§10 Resultatdisposition
Genomfördes under §7 och lades till handlingarna.

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§12 Fastställande av inkomst o utgiftsstat för 2017
Avgifter för år 2017 kommer kvarstå enligt tidigare nivåer.
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§13 Val av styrelse och suppleant
Valberednings ordförande presenterade valberedningens förslag. 

Följande val genomfördes:

Ordförande: Inge Quist Omval 1 år
V. Ordförande Jens Andersson - 2 år
Kassör: Tomas Eskilsson - 1 år kvar
Sekreterare: Johan Almroth Nyval 2 år
Styrelseledamöter: Per Björeman Omval 2 år kvar 

Roger Nylander - 1 år kvar
Tommy Larsson Omval 2 år  
Ulf Andersson - 1 år kvar

Styrelsesuppleanter: Peter Danielsson - 1 år kvar
Christer Lindblom - 1 år kvar

§14 Val av revisorer 
Revisorer: Jan Rimvid - 1 år kvar 

Hans Thorn Omval 2 år 
Revisorssuppleant: Göran Tigerström Nyval 1 år

§15 Val av valberedning, som var kallade till årsmötesförhandlingarna
Valdes:Båtplats 521 Magnus Hast

Båtplats 522 Susann Prydning, ordförande
Båtplats 523 Per Lundgren 

Ingen av ovan personer var närvarande på mötet. Den nya valberedningen ska
efter årsmötet kontaktats via mail för information om ovan.

§16 Övriga val
Inga.

§17 Behandling av inkomna motioner samt förslag och framställning från 
styrelsen 
Fanns inga motioner och ej heller någon styrelseframställan.

§18  Övriga ärenden (ej beslutande)
Jon Bergström informerade om Sjöassistans som har dragits igång via SMS. 
Utskick kommer göras via mail till alla medlemmar i föreningen.

Rimforsa 2017 04 22

………………………………………….……………………………………………..
Inge Quist Lars Gredeskog
Ordförande Sekreterare

………………………………………….……………………………………………...
Tommy Larsson Per Björeman
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Verksamhetsberättelse 2017
Vid styrelsens möte med Kinda-Ydre Sparbank i början av december 2014 diskuterades 
möjlighet för klubben att erhålla bidrag. Styrelsen via Inge Quist lämnade in en begäran 
om bidrag och i mellandagarna erhöll klubben besked at klubben erhåller 10.000:- 2015  
och 10.000:- under år 2016. Bidraget har tillkommit föreningen.

Under vårens städdagar har upprustning utförts på klubbhuset och servicehuset samt 
den yttre miljön som tillhör klubben. Det har under året varit problem med att 
medlemmar inte har betalat avgift för utebliven närvaro vid städdagar. 

Under sommarhalvåret har den yttre miljön underhållits genom ogräsbekämpning, 
borttag av sly, slagning av gräs, flytt och eller borttag av gamla telestolpar vid 
uppläggningen av småbåtar.

Ny grillplats med tak har tillförts området efter att ett bidrag á 15 000 kr tillkommit 
föreningen från Kinda-Ydre Sparbanks jubileumsfond. Ett mycket trevligt tillskott till 
båthamnen! 

Styrelsen har genomfört 10 styrelsemöte där protokoll har skrivits. Utöver detta har ett 
antal informella möten genomförts via telefon, mail och på plats i Rimforsa.

25 nya medlemmar har under året invalts i klubben.

Per 31/12-16 står 20 medlemmar i båtplatskön.

Kinda Båtklubb
Styrelsen 
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