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§1 Stämman öppnas 
 Ordförande Jens Andersson öppnade stämman och hälsade de 22 
 medlemmarna välkomna. 
 
§2 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för stämmomötet valdes Jens Andersson.  
 

§3 Val av sekreterare för stämman 
 Till sekreterare för stämmomötet valdes Johan Almroth 
 
§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 Christer Lindblom 
 
§7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 

räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
 Ordförande Jens Andersson redovisade verksamhetsberättelsen för år 2018, 

bifogas protokollet.  
 Kassör Lennart Hambre redovisade utfall för ekonomin för år 2018 samt 

budgetförslag för år 2019. Se bifogade handlingar. Stämman godkände 
verksamhetsberättelse och årsredovisningen och dessa lades till handlingarna.  

  
§8 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Hans Thorn: Stämman godkände 
Revisorernas berättelse och denna lades till handlingarna.  

  
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
§10 Fastställande av inkomst o utgiftsstat för 2019 
 Styrelsen föreslog att medlemsavgiften sätts till 800kr. Om man deltagit i en 
 städdag under året kommer en rabatt om 500kr utgå nästkommande år. 
 Stämman godkände förslaget i sin helhet. 
 
 
§11 Val av styrelse och suppleant 
 Valberednings ordförande presenterade valberedningens förslag.  
 
 Följande val genomfördes: 
 
 Ordförande:    Jens Andersson   Sittande 1 år kvar 
 V. Ordförande   Ulf  Andersson   Sittande 1 år kvar
 Kassör:   Jon Bergström    Nyval  2 år  
 Sekreterare:    Lars Engvall    Nyval  2 år 
 Styrelseledamöter:  Per Björeman    Omval 2 år 
     Roger Nylander   Sittande 1 år kvar 
     Tommy Larsson   Omval 2 år  
     Magnus Hast    Sittande 1 år kvar 
 Styrelsesuppleanter:  Peter Danielsson   Omval 1 år kvar 
     Christer Lindblom   Omval 1 år kvar 
     Anders Thorsèn Yxne   Nyval  2år 
 
§12 Val av revisorer  
 Revisorer:    Jan Rimvid  Sittande 1 år kvar 
     Hans Thorn  Omval  2 år 
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 Revisorssuppleant:  Göran Tigerström Omval  1 år 
 
§13 Val av valberedning, som var kallade till årsmötesförhandlingarna 
 Valdes: Båtplats 527  Tomas Lönn  
   Båtplats 528  Oscar Windahl 
   Båtplats 529  Ulf Pettersson   
  
§14 Övriga val 
 Inga 
 
§15 Behandling av inkomna motioner samt förslag och framställning från 
 styrelsen  
 Årsmötet biföll förslag/motion  2 "Kölista, nya medlemmar, byte av båtplats mm" 
 från Jon Bergström    
 
§16   Övriga ärenden (ej beslutande) 
 Årsmötet förde en diskussion gällande hanteringen av nycklarna till bommen. 
 
 
Rimforsa 2019 04 27 
 
 
…………………………………………. …………………………………………….. 
Jens Andersson    Johan Almroth 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
…………………………………………. ……………………………………………... 
Tommy Larsson    Christer Lindblom 
Justerare     Justerare  
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Verksamhetsberättelse 2018 
 
 
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. 
 
Planen har grusats. 
 
Kinda Båtklubb har erhållit en bidrag från Kinda Sparbank om 25000kr som klubben 
skall använda till 2st nya el-stolpar. 
 
Vi har förstärkt landkanten utmed grillplats. 
 
Styrelsen har genomfört 9 styrelsemöte där protokoll har skrivits. Utöver detta har ett 
antal informella möten genomförts via telefon, mail och på plats i Rimforsa. 
 
24 nya medlemmar har under året invalts i klubben. 
 
Per 31/12-18 står 15 medlemmar i båtplatskön. 
 
Kinda Båtklubb 

Styrelsen 
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