WIKENS BÅTSELSKAP

Protokoll Årsmöte
Datum: 19 november 2017
Plats: Kajutan, Vikens Hamn
Närvarande tillika röstlängd: Lennie Timour, Mathias Olsson, Lars Meijer, Torbjörn
Persson, Claes Thomasson, Stefan Edefell, Max Sommelius, Peter Klingberg, Isak Nemeth
Persson, Thomas Uziel, Dan Hägg, Anne Eriksson, Kristian Resvik, Fredrik Rege, Berne
Andersson, Astrid Heims Erikson (sekreterare)
Till mötesordförande utsågs den sittande ordföranden, Torbjörn Persson.
Till justeringsmän och rösträknare, jämte ordföranden, utsågs Berne Andersson och Kristian
Resvik.
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Representanter för sektionerna redogjorde för sina respektive verksamheter under året.
Verksamhetsberättelsen bifogas som bilaga till detta protokoll.
Det höga negativa resultatet orsakades framförallt av stora avskrivningar och tyder således
inte på ett allvarligt likviditetsproblem. Höga lönekostnader och minskade sponsorintäkter
hade dock en viss negativ inverkan på resultatet. Seglarskolan, som största inkomstkälla för
klubben, har dock gått bra och låg på ungefär samma nivå som tidigare år.
Revisorernas berättelse och styrelsens ansvarsfrihet
Enligt revisorerna har årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed och i enlighet
med årsredovisningslagen. Den ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
och resultat. Revisorerna har även granskat beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen
för att kunna bedöma om styrelsen har gjort sig skyldig till försummelser eller handlat i strid
med klubbens stadgar – och så har inte varit fallet.
Revisorerna tillstyrkte därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret, varpå ansvarsfriheten beviljades.
Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
I den nya budgeten togs hänsyn till de faktorer som påverkade utfallet för det gånga året
negativt. Det budgeteras bland annat för lägre löne- och marknadsföringskostnader,
samtidigt som en höjning av kursavgiften ska bidra till ökade intäkter för seglarskolan samt
att en mer frekvent uthyrning av Kajutan ska generera hyresintäkter.
Årsmötet fastställde budgeten i sin helhet, med undantag för att räkenskapsåren i
balansräkningen betecknas med Budget 2017/18 och Utfall 2016/17.
Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften på 450 kr/år bibehålls under det kommande verksamhetsåret.
(Kursavgiften till seglarskolan ska dock höjas med 50 kronor.)

Val av styrelse
Årsmötet antog valberedningens förslag enligt följande:
Ordförande:

Claes Thomasson

Nyval 1 år

Ledamöter:

Anne Eriksson
Fredrik Rege
Mathias Olsson
Astrid Heims Erikson
Camilla Lundholm
Lennie Timour
Lars Meijer
Christian Schaarup
Magnus Söderberg

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Omval 2 år
Nyval 2 år

Suppleanter:

Max Sommelius
Kalle Söderberg
Isak Persson

Nyval 1 år
Nyval 1 år
Nyval 1 år

Revisorer:

Fredrik Natt och Dag
Curt Lewin

Omval 2 år
Kvarstår 1 år

Revisorssuppleant:

Olle Lindskog

Omval 1 år

Avgående ledamöter:

Torbjörn Persson , Pehr Frykman, Thomas Uziel, Filippa Linde

Valberedning:

Stefan Edefell (sammankallande), Torbjörn Persson

Förslag till årsmötet som väckts av medlem
1. Lady Madonna borde integreras i seglarskolan.
2. Bildandet av en Lady-Madonna-grupp, dvs en arbetsgrupp som ansvarar för skötsel,
segling, uthyrning osv.
3. Mer aktivitet på hemsida och Facebook
4. Få fler deltagare till måndagsseglingarna, genom t ex inbjudan med väderutsikter, att
variera maten och liknande.
5. Styrelseprotokoll bör läggas ut på hemsidan.
Förslag 1-4 kommer att tas upp och diskuteras på kommande styrelsemöten. Förslag 5
avslogs; dock ska varje sektion framöver se till att i större utsträckning uppdatera hemsidan
med aktuell information.
Nästa (konstituerande) styrelsemöte
Hålls direkt i anslutning till årsmötet.
Vid protokollet:

Justeras :

Via e-mail
Astrid Heims Erikson

Via e-mail
Claes Thomasson

Via e-mail
Berne Andersson

Via e-mail
Kristian Resvik

