
 
 
 

  Protokoll fört vid Munkeboda Båtklubbs årsmöte 
  i Norsholm den 21 mars 2006. kl: 19.00 

 

  25 st. av klubbens medlemmar var närvarande. 
 
§  1 Öppnande, val av ordf. sekr. och justeringsmän för mötet. 

Hans Lundgren hälsade välkomna och förklarade MBK,s 27 årsmöte öppnat. Till ordförande att leda 
årsmötesförhandlingarna valdes Hans Lundgren. till sekreterare valdes Harald Mårtensson. Att justera 
årsmötesprotokollet  jämte ordföranden valdes Lars Hörnström och Olle Pettersson. 
 

§  2 Utlysning av årsmötet 
Årsmötet befanns vara behörigt utlyst. 

 

§  3 Föregående årsmötesprotokoll 
Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Hans Lundgren och godkändes. 

 

§  4 Styrelsens årsberättelser 
Verksamhetsberättelsen för år 2005 lästes upp av Harald Mårtensson och godkändes. 
Kassarapporten lästes upp av Jan Nyman och godkändes. 

 
§  5 Revisions berättelsen 

Revisionsberättelsen lästes upp av Bo Carlén och godkändes. 
 

§  6 Ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

§  7 Årsavgifternas storlek 
Mötet fastställde årsavgifterna oförändrade enl. styrelsens förslag, det vill säga enl. nedanstående. 
 

Årsavgifter: För 2006 - 2007 gäller följande: 
 Inträdesavgift: 125:- 
 Medl. avgift: 200:- 
 Medl. avgift  barn och ungdom:   30:- 
 

Hyror: Hyreskontrakt ska skrivas! 
 
 Hyra uppläggningsplats inkl. lyft  
 Båtlängd 6 m och längre: 1000:- 
 Hyra uppläggningsplats inkl. lyft  
 Båtlängd under 6 m: 500:- 
 Avg. sjösättning, upptagning / lyft: 250:- 
 Förvaring kanot i Plåthallen / kalenderår 500:- 
 
 Utöver ovanstående avgifter tillkommer avgifter 
 enligt nedan vid: 
 Hyra av plats i Plåthall / vecka + el 125:- 
 Hyra av plats i Plåthall, nov –april, säsongspris + el 2500:- 
 Hyra av plats i Plåthall, maj – oktober, säsongspris + el 2500:- 
 

 Förskottsbetalning gäller samt att styrelsen i förväg 
 godkänner bokningen enl. särskilda villkor. 
 el: (vid nuvarande energipris) 1:-/kWh 
 

Under förutsättning att bryggan är funktionsduglig efter vintern. 
 Båtplats bommar köpt: 200:- 
 Båtplats bommar hyrd: 500:- 

 



§  8 Val  
Styrelseledamöter och revisorer valdes av mötet enl. nedan: 

 

Till: 
Ordförande, på 2 år valdes: Hans Lundgren, omval. 
Sekreterare. på 2 år valdes: Harald Mårtensson, omval 
Ledamot på 2 år valdes: Kenth Högstedt, omval. 
Styrelse suppl. på 2 år valdes: Magnus Ohlsson, nyval. 
Revisor på 2 år valdes:  Torbjörn Lindkvist, omval. 
Revisors suppl. på 1 år valdes: Lennart Carlsson, nyval. 
Valberedning på 1 år valdes: Lars Hörnström, omval 
  
Styrelsen utser ansvarsområde för de ledamöter som inte valts till spec. post. 

 
§  9 Motioner och förslag 

Inga motioner hade inlämnats 
 
Styrelsens förslag till ändring av § 7 i stadgans, ordet postgiro byts mot bankgiro, godkändes av mötet. 
 

Vår brygga i Roxen diskuterades, eftersom isen fortfarande ligger, kunde inte beslut tas, utan vi får vänta tills isen 
är borta, innan vi kan bedöma om bryggan kan användas en sommar till. 
Hans L. redogjorde för samtal med kanaldirektören om möjligheterna att arrendera udden vid hamnen och att där 
ordna med bryggor istället. Claes Göran är positiv till idén. Det kommer att krävas förhandlingar med Banverket 
för att lösa tillgängligheten och det behövs också minst 15 års arrendekontrakt för att det ska vara intressant att 
satsa på projektet. 
Årsmötet tillstyrkte att styrelsen fortsätter diskussionerna, med målsättningen att anlägga bryggplatser vid udden. 
Hans föreslog också att båtklubben ska försöka att ordna med någon aktivitet vid bryggan/ badplatsen med 
information om sjösäkerhet och att då bjuda in alla intresserade i samhället, först och främst inriktat på barn och 
ungdomar. 
 

§ 10 Övriga frågor 
Vårens sjösättningstider diskuterades, sekr. förslag på tider godkändes. Kranförarmötet 11/4 anmäldes. De av 
styrelsen förslagna kranförarna redovisades och godkändes av årsmötet, listan biläggs protokollet. Denna lista ska 
även lämnas i affären och sättas upp på anslagstavlan vid mastkranen. 
Jan-Åke anmälde att det kommer att visas film den 21/4 hos Billes, det handlar om ägarnas tidigare seglingar på 
världshaven. 
Jan-Åke föreslog också att vi skulle försöka ordna med någon form av föreläsningsserie för att aktivera våra 
medlemmar. 
 

§ 11 Avslutning 
Hans tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  

Deltagarna bjöds sedan traditionsenligt på korv och lättöl. 
 
Vid protokollet dag som ovan 
 

 

 
 

----------------------------------------- 
Harald Mårtensson 
 

 

 

--------------------------------          ---------------------------------          ---------------------------------- 
Hans Lundgren                       Lars Hörnström                            Olle Pettersson 


