Protokoll fört vid Munkeboda Båtklubbs årsmöte
i Norsholm den 21 mars 2007. kl: 19.00
22 st. av klubbens medlemmar var närvarande.
§ 1 Öppnande, val av ordf. sekr. och justeringsmän för mötet.
Hans Lundgren hälsade välkomna och förklarade MBK,s 28 årsmöte öppnat. Till ordförande att leda
årsmötesförhandlingarna valdes Hans Lundgren. till sekreterare valdes Harald Mårtensson. Att justera
årsmötesprotokollet jämte ordföranden valdes Lennart Carlsson och Kenth Högstedt.
§ 2 Utlysning av årsmötet
Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.
§ 3 Föregående årsmötesprotokoll
Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Harald Mårtensson och godkändes.
§ 4 Styrelsens årsberättelser
Verksamhetsberättelsen och kassarapport för år 2006 lästes upp av Hans Lundgren och godkändes.
§ 5 Revisions berättelsen
Revisionsberättelsen lästes upp av Bo Carlén och godkändes.
§ 6 Ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2006).
§ 7 Årsavgifternas storlek
Mötet fastställde årsavgifterna oförändrade enl. styrelsens förslag, det vill säga enl. nedanstående.
Årsavgifter:

Hyror:

För 2007 - 2008 gäller följande:
Inträdesavgift:
Medl. avgift:
Medl. avgift barn och ungdom:

125:200:30:-

Hyra uppläggningsplats inkl. lyft. Hyrestiden räknas
1 november t.o.m. sista april. Hyreskontrakt ska skrivas!
Båtlängd 6 m och längre:
Båtlängd under 6 m:
Avg. sjösättning, upptagning / lyft:
Förvaring kanot och jolle i mån av plats i Plåthallen / år

1000:500:250:500:-

Utöver ovanstående avgifter tillkommer avgifter
enligt nedan vid:
Hyra av plats i Plåthall / vecka + el
Hyra av plats i Plåthall, nov –april, säsongspris + el
Hyra av plats i Plåthall, maj – oktober, säsongspris + el

125:2500:2500:-

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

1:-/kWh

§ 8 Val
Styrelseledamöter och revisorer valdes av mötet enl. nedan:
Till:
Kassör, på 2 år valdes:
Vice ordförande. på 2 år valdes:
Ledamot på 2 år valdes:
Ledamot på 2 år valdes:
Styrelse suppl. på 2 år valdes:
Revisor på 2 år valdes:
Revisors suppl. på 1 år valdes:
Valberedning på 1 år valdes:

Jan Nyman, omval.
Birger Edelberg, omval
Bo Andersson, omval.
Jan-Åke Sallermo, omval.
Roger Karlsson, omval.
Bo Carlén, omval.
Lennart Carlsson, omval.
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.
Eftersom detta var andra godkännandet så gäller ändringen framöver.
Vår brygga i Roxen är nu tagen ur bruk. Information om alternativet att försöka använda udden mellan kanalen och
Strömmen fanns med i kallelsen till årsmötet. Hur dagsläget är informerades av Magnus och Hans. Efter årsmötet
samlades en mindre grupp av intresserade och fortsatte att diskutera frågan.
Hans informerade från det årliga informationsmötet med AB Götakanalbolag. Nytt för i år att vi bara kan gå konvoj
under vissa dagar under lågsäsong. Detta för att samordna med de konvojer som startar på andra platser.
Hans informerade också om de klubbaktiviteter som varit under vintern och som kommer. Önskemål har framförts
om att fortsätta kursverksamheten nästa vinter med nästa steg i navigationsutbildningen. Den 18 augusti planeras
för en Norsholmsdag, som klubben har möjlighet att deltaga i. Önskemål framfördes att upprepa förra årets
midsommarträff på Håskö och att försöka få till en kräftskiva också.
Även en matrikel över klubbmedlemmarna önskades, vi beslöt att undersöka om det går att ta fram en sådan som
efterföljare till den radiolista som klubben tidigare delat ut.
§ 10 Övriga frågor
Vårens sjösättningstider diskuterades, sekr. förslag på tider godkändes. Kranförarmötet 10/4 anmäldes. De av
styrelsen förslagna kranförarna redovisades och godkändes av årsmötet, listan biläggs protokollet. Denna lista sätts
upp på anslagstavlan vid mastkranen och läggs upp på hemsidan
Den inbjudan till sjösäkerhets utbildning av två klubbmedlemmar som vi fått från ÖBF informerade Hans om och
föreslog att vi skulle lotta ut de två platserna bland deltagarna på mötet. Vi beslöt så och de lyckliga vinnarna blev
Magnus Ohlsson och Lars Hörnström.
§ 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

--------------------------------Lennart Carlsson

---------------------------------Kenth Högstedt

