Protokoll fört vid KBK’s årsmöte

-28.
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Närvarande från styrelsen i klubbhuset:
Fredrik Jansson, Tomas Prag,
Via länk Mattias Oscarsson, Lars Bennerheim, Hans Nordberg,
Förhindrade från styrelsen:
Mats Blomberg Jonas Jalakas, Mattias Rostedt, Tor Kamsvåg
Totalt antal närvarande medlemmar enligt röstlängd: 12 st

1.Mötets öppnande.
Ordförande Fredrik Jansson hälsar välkommen till medlemmarna och förklarade mötet
öppnat.
2. Godkännande av att kallelse utsänts 1 stadgeenlig tid.
Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig tid.
3. Fastställande av dagordnmg.
Den förslagna dagordningen fastställdes.
4. Upprättande av röstlängd.
Röstlängdlnärvaroförteckning upprättades på utlagd lista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes Fredrik Jansson.
Till sekreterare valdes Tomas Prag.
6.Val av två stycken justeringsmän till lika rösträknare
Till justeringsmän valdes Dennis Lind och Lars Falke.

7. Styrelsens verksamhetsberäftelse för 2019.
Inga frågor/kommentarer från stämman ställdes angående verksamhetsberättelsenl
årsredovisningen.
Stämman godkände härefier verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 upprättad av revisorn Hans Ramström och
Lars Fallce.
Styrelsens förvaltning av verksamheten har inte gett anledning till anmärkning från
revisorerna.
Årets resultat föreslås att balanseras i ny räkning.
Revisorerna föreslår att årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
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10. Fastställande av avgifter och arvoden.
Styre1sens förslag att avgifter och arvoden förblir oförändrad godkändes av stämman.
11. Fastställande av budget för verksamhetsåret.
Budgeten för 2020 föredrogs av Fredrik Jansson och Hans Nordberg, största posterna är:
Renovering och förstärkning av A-bryggan 150 000 kr.
Byte av äldre bommar 100 000 kr
Sedvanliga underhållet av bryggor samt översyn av kättingar mm 110 000 kr
Budgeten fastslogs på årsmötet.

12. Val av styrelseledamöter och revisorer.
Samtliga i styrelsen har enhälligt beslutat att ställa upp för omval. Revisorer samt
valkommitté likaså.
Stämman valde enligt nedan:
Ordförande: fredrik Jansson
Kassör: Hans Nordberg
Sekreterare: Tomas Prag
Ledamot: Mats Blomberg
Ledamot: Maffias Oscarsson
Ledamot: Jonas Jalakas
Suppleant: Tor Kamsvåg
Suppleant: Mattias Rostedt
Revisorer: Lars Fallce
Revisorer: Hans Ramström
Revisorssuppleant: Ann-Sofie Ramström

Valkommitté: Lars Falke (sammankallande)
Valkommitté: Fia Lehikoinen
Valkommitté: Johan Blomkvist
13,l4Förslag från styrelsen samt inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.
Förslag från styrelsen
*Modernisering av låssystemet. Gå från nyckel till digital låsning. Godkändes
*Värmepump i klubbhuset. Effektivare och billigare uppvärmning av klubbhuset. Godkändes
15. Övriga frågor
-

Val av festkommifté: Festkommittén avgick eller upplöstes då frivilliga ej fanns att uppnå
på årsstämman. Vid behov (fester) så tillfrågar styrelsen medlemmar om frivilliga att
planera träffar. Mikael Carlsson kan vara behjälplig i mån av tid. Kvarstår från
föregående år

Information om klubbens hemsida.
All information till medlemmar skall skötas via hemsidan eller via mejl. flertalet medlemmar
har felaktiga mejladresser eller telefonnummer. Det är viktigt att man meddelar styrelsen vid
byte av adresser eller telefonn mer för att kunna informera medlemmarna.
-

-TBT.
KBKs styreTse kräver att innehavare av ett sk TBT-risk-fartyg gör en XRF-mätning av sitt
fartyg och sparar dokumentationen ifrån denna. Alternativt en plan för sanering av fartyget

KBKs definition av ett TBT-risk-fartyg är; fartyget har legat i svenskt vatten hela sin verksamma
tid och är tillverkad innan 1989 eller att fartyget är importerat och har ett tillverkningsår innan
2002 eller att fartyget varit verksamt i vatten utanför Sverige i längre perioder än 1 år och detta
innan 2002.
Spärrfärg är ej tillåten en “saneringsmetod”
KBK tillåter inte blästring på hamnområdet
Inga gränsvärden finns, men “rådgivande” är 100 mikrogram
tenn per kvadratcentimeter yta.

16. Datum för anslående av årsmötesprotokollet
Protokollet skall senast 2020-04-11 anslås på klubbhuset samt på KBK’s hemsida.

17. Avslutning
Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse.
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Mötesordföran

Fredrik Jansson

Just’eras: Lars FÅlke

Mötessekreterare: Tomas Prag

Justeras: Dennis Lind

