HELENEBORGS BÅTKLUBB
Klubbhuset Långholmen
117 33 Stockholm

Protokoll från årsmötet den 30 november 2010
Mötets öppnande
Hans Loewy öppnar mötet med en tyst minut för Hans Aveklint.
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Per Erik Ennerling fastställer röstlängden. Röstlängden bifogas protokollet.
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet fastställer att mötet är behörigen utlyst.
3. Fastställande av föredragningslista
Mötet fastställer föredragningslistan.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Lotta Törnblom valdes till ordförande för mötet. Maja Kankaanranta valdes till sekreterare.
5. Val av två protokolljusterare och rösträknare
Mötet väljer Jonas af Ekenstam och Jenny Åhsberger som protokolljusterare och rösträknare.
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste
verksamhetsåret
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen. Medlem vill uppmärksamma problem med
gamla träd runt bryggorna. Denna fråga kommer att behandlas i styrelsen under
verksamhetsåret. Mötet godkänner verksamhetsberättelsen. Ordförande går igenom
årsredovisningen/förvaltningsberättelsen och mötet fastställer årsredovisningen.

7. Revisorernas berättelse
Revisorsuppleant Anita Strååth läser revisorernas berättelser och mötet beslutar att godta
revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfriheten.
9. Motioner och propositioner
- Proposition 1 angående former för medlemskap
Ordförande går igenom propositionen och de nya ordalydelserna i stadgarna samt
bestämmelserna för Heleneborgs båtklubb. Propositionen antas punkt för punkt med tillägg:
9 …och bryggnyckel för ej lånas ut till annan person. Undantag kan ges av styrelsemedlem.
10 …Samtliga medlemmar kommer in klubbhuset med sin nyckel.
11. Klubbholmen Idskär är tillgänglig för samtliga medlemmmar. Samtliga medlemmar
kommer in i klubbhuset med ordinarie nyckel.
- Proposition 2 angående återbetalning av båtavgifter vid utträde.s
Propositionen antas i sin helhet av mötet.
10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
Mötet fastställer verksamhetsplan och de av styrelsen föreslagna avgifterna samt budgeten för
2010/2011.
11. Val av styrelse:
a) Ordinarie ledamöter för en tid av två år
- ordförande, omval
Mötet väljer Peter Fägersten.
- 2:e vice ordförande, nyval
Mötet väljer Mathias Nyqvist
- sekreterare, omval
Mötet väljer Maja Kankaanranta.

- varvschef, nyval
Mötet väljer Martin Eriksson.
b) två suppleanter för en tid av ett år
Mötet väljer Ola Jansson och Erik Hansen.
12. Val av revisorer:
a) en ordinarie för en tid av två år
Mötet väljer Camilla Öberg och Ingmar Norrfjord.
b) en suppleant för en tid av ett år
Mötet väljer Tony Bearder.
13. Val av valberedning för en tid av ett år:
a) tre ordinarie, varav en utses till sammankallande
Mötet väljer Angelica Skifferberg (sammankallande), Camilla Palmqvist och Rolf Eriksson.
b) en suppleant
Mötet väljer Alli Manninen.
14. Övriga val:
a) Mötet väljer följande funktionärer för en tid av två år
- Administratör arbetsplikt

Patrik Ahlstrand

- Förman stora slipen

Johan Axbom

- Reserv slipen

Jenny Åhsberger

- Reserv slipen

Joakim Karlsson

- Reserv slipen

Alexander Poltrago

- Förman lilla slipen

Per Sahlin

- Materialförvaltare

Birger Nöre

- Klubbhusvärd

Angelica Skifferberg

- Assisterande klubbhusvärd

Alli Manninen

- Redaktör hemsidan

Per-Olov Sundman

- Webbredaktör

Oscar Frykholm

- Webbredaktör

Jonas Forslund

b) Mötet väljer följande funktionärer för en tid av ett år
Idskärsgrupp

Angelica Skifferberg (sammankallande)
Tommy Andersson
Krister Karlsson
Alexander Poltrago
Maja Kankaanranta

- Registeransvarig

Anna-sofia Tarukoski

- Försäkringsombud

Fredrik Käll

- Miljöombud

Gabriella Fanger

- Nyckel- och låsombud

Erik Bragnell

- Utbildningsombud

Hans Loewy

- Ungdomsverksamhetsombud Posten lämnades vakant till nästa medlemsmöte.
- Tävlingsansvarig

Jan Westin

- Vice Tävlingsansvarig

Hans Loewy

c) fem ledamöter i plakettnämnden för en tid av ett år
Mötet väljer Camilla Palmkvist (sammankallande), Ragnar Olsson, Per Erik Ennerling, Peter
Fägersten och Stefan Iwanowski.
d) två delegater till SMBF:s förbundsråd för en tid av ett år
Mötet väljer Hans Loewy och Peter Fägersten.
e) fem delegater till båtdagen
Mötet väljer Hans Loewy, Håkan Svensson, Maja Kankaanranta, Per Erik Ennerling och Peter
Fägersten.
15. Övriga frågor
Stefan Iwanowski informerar om den nybildade ”Dokumentationsgruppen”. Idag består
gruppen av Ellinor Hall, Stefan Iwanowski och Per Jarl. Stefan informerar även om Båtlivs
och SBUs båtklubbstävling där medlemmar kan nominera sin båtklubb.
Stefan berättar också om det nyinstiftade hedersutnämnandet ”Årets Heleneborgare”.

Hans Loewy berättar om sammarbetet med vänklubbarna Årsta, Ligna och Rörstrand och det
lyckade sammarbetet som bland annat resulterade i Båtklubbarnas dag. Vi bokar den 28
augusti 2011 för då går nästa dag av stapeln.
Utmärkelser
Max Lindqvist får årets Heleneborgs båtklubbs stora renoveringspris för de omfattande
renoveringar han genomför på sin Kosterö.
Efter många år av gott engagemang utses Gun Larsson till hedersmedlem.
Stefan Iwanowski tackas för sitt stora engagemang under året med bland annat Allt för sjönmässan, Automobilhistoriska klubben, Båtklubbarnas dag och GYS-regatta.
Angelica Skifferberg tackas för all trivsel och god samvaro hon givit oss under året.
17. Mötet avslutas
Lotta avslutar mötet och tackar alla för visat intresse och givet förtroende.
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