
 

  

 

 

  Protokoll fört vid Munkeboda Båtklubbs årsmöte 
  i Norsholm den 23 mars 2010. kl: 19.00 

 

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

Sture Bång hälsade alla välkomna och förklarade MBK:s 31 årsmöte öppnat. Till ordförande att leda 
årsmötesförhandlingarna valdes Sture Bång. till sekreterare valdes Harald Mårtensson. 
Att justera årsmötesprotokollet jämte ordföranden valdes Roger Karlsson och Magnus Olsson 

 
§  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 har varit utskickad, Sture Bång läste upp den. Ingen hade några invändningar, kassarapport 
för år 2009 kommenterades av Jan Nyman. Båda berättelserna godkändes av mötet. 
 

§  5 Revisions berättelsen 

Revisionsberättelsen lästes upp av Bo Carlén och godkändes. 
 

§  6 Ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2009). 
 

§  7 Årsavgifternas storlek 

Mötet fastställde årsavgifterna med höjningar enl. styrelsens förslag, det vill säga enl. nedanstående. 
 

Årsavgifter  För 2010 - 2011 föreslås följande: 
 

  Inträdesavgift: 150:- 

 Medl. Avgift, enskild/familj 250:- 

 Medl. Avgift, pensionär som fyllt 65 år och utan båt. 100:- 

 Medl. avgift  barn och ungdom:   50:- 

Hyror:  Hyreskontrakt ska skrivas!! 

  Hyra uppläggningsplats inkl. lyft. Hyrestiden räknas  

 1 november t.o.m. sista april. 

  Båtlängd 6 m och längre: 1250:- 

 Båtlängd under 6 m: 625:- 

 Avg. sjösättning, upptagning / lyft: 300:- 

 Förvaring kanot och jolle i mån av plats i Plåthallen / år 625:- 

Hyror brygga  Hyrestiden räknas 1 november t.o.m. sista oktober. 

  Hyra brygga bomplats, bredd 2 m 1250:-  

  Hyra brygga bomplats, bredd 2,5 m 1400:- 

  Hyra kajplats, beror på storlek, överenskommelse med styrelsen varje år, särskilt avtal skrivs. 

  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 3000:- 

 Hyra sommar säsongen maj – okt i Plåthall + el 3000:- 

   (Ej möjligt vid samarbete med sommarteatern. )   

  Förskottsbetalning gäller samt att styrelsen i förväg 

 godkänner bokningen, enl. särskilda villkor. 

 el: (vid nuvarande energipris) 1:12/kWh 



 
§  8 Val  

Styrelseledamöter och revisorer valdes av mötet enl. nedan: 
 

Till: 

Ordförande på 2 år valdes:  Sture Bång, omval. 

Sekreterare på 2 år valdes:  Harald Mårtensson, omval 

Ledamot på 2 år valdes:  Kenth Högstedt, omval. 

Styrelse suppl. på 2 år valdes: Magnus Olsson, omval. 

Revisor på 2 år valdes:  Torbjörn Lindqvist, omval. 

Revisors suppl. på 1 år valdes: Lennart Carlsson, omval. 

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 kommit in. 
Styrelsens förslag om att göra utskick via e-post, för de som angivet sådan, godkändes. 
Styrelsens förslag på Sjösättnings respektive upptagningstider godkändes med tillägget att om behov av annan tid 
uppkommer, ska kontakt tas med Sture som samordnar dessa behov. 
 

§ 10 Övriga frågor 
Sture meddelar att styrelsen föreslår att teatersamarbetet fortsätter i sommar, inga protester, beslöt så. 

 Han informerade även om att ett nytt arrendekontrakt nu finns för udden och att vi ska fortsätta att samarbeta med 
byalaget där.  Vi fick också information från Kanalbolagets årliga möte med båtklubbarna inom kanalsystemet. 
Förslag att klubben försöker samordna 4:a båts grupper för att kunna utnyttja möjligheten att slussa ut valfri dag. 
Magnus berättar om Bryggruppen som haft ett möte, nästa blir den 3 april. Den 24 april planeras en arbetsdag för 
att röja lite på udden samt att göra i ordning inför säsongen, bommarna ska bl.a. renoveras. 
Sjösättningsramp efterfrågades. 

 
§ 11 Avslutning 

Sture tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
Efter mötet visades en film om SBU:s organisation och arbete. Sedan visades även Svenska Sjös nya reklamfilm. 
 
Deltagarna bjöds sedan traditionsenligt på korv och lättöl. 

 

 

 

 

 
Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 
 

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

 

 

 

------------------------------          ---------------------------------          ---------------------------------- 
 Sture Bång    Roger Karlsson   Magnus Olsson 
 


