WIKENS BÅTSELSKAP

Protokoll Årsmöte
Datum: 18 november 2018
Plats: Kajutan, Vikens Hamn
Närvarande tillika röstlängd: Claes Thomasson, Lennie Timour, Lars Meijer, Stefan
Edefell, Magnus Söderberg, Olle Lindskog, Curt Lewin, Fredrik Rege, Berne Andersson,
Mathias Olsson, Stefan Nilgert, Jesper Johansson, Peter Klingberg, Kristina Isacsson,
Kristian Resvik, Kalle Söderberg, Astrid Heims Erikson (sekreterare)
Till mötesordförande utsågs den sittande ordföranden, Claes Thomasson.
Till justeringsmän och rösträknare, jämte ordföranden, utsågs Stefan Nilgert och Peter
Klingberg.
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Representanter för sektionerna redogjorde för sina respektive verksamheter under året.
Verksamhetsberättelsen bifogas som bilaga till detta protokoll.
Kappseglingssektionen uppskattar om medlemmarna informerar sektionen när man deltar i
evenemang utanför klubbens regi, så att alla aktiviteter kan uppmärksammas och komma
med i verksamhetsberättelsen.
Till årets mycket positiva resultat bidrog framförallt sponsorerna, det ökade medlemsantalet
och att seglarskolan gick bra. Detta i kombination med att WBS är utan skulder och att
avskrivningarna kommer att bli mindre gör att klubben ser positivt på den framtida
utvecklingen. Balans- och resultaträkning skickas vid intresse per mail.
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 att det fina sommarvädret säkert har gynnat
seglarskolan, därför ligger de budgeterade intäkterna för seglarskolan något under årets
siffror. Även vad gäller sponsorer budgeterar WBS med viss försiktighet. Kostnader för
utbildning kommer att vara lägre under 2019 och som redan nämnts kommer även
avskrivningar att vara mindre.
Årsmötet fastställde budgeten i sin helhet.

Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften på 450 kr/år och familj bibehålls under det kommande verksamhetsåret.
Val av styrelse
Årsmötet antog valberedningens förslag enligt följande:
Ordförande:

Claes Thomasson

Omval 1 år

Vice ordförande:

Fredrik Rege

Kvarstår 1 år

Sekreterare:

Astrid Heims Erikson

Omval 2 år

Kassör:

Lars Meijer

Omval 2 år

Ledamöter:

Mathias Olsson
Camilla Lundholm
Christian Schaarup
Magnus Söderberg
Max Sommelius
Jesper Johansson

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

Suppleanter:

Anne Eriksson
Kalle Söderberg
Isak Persson

Omval 1 år
Nyval 1 år
Nyval 1 år

Revisorer:

Fredrik Natt och Dag
Curt Lewin

Kvarstår 1 år
Omval 2 år

Revisorssuppleant:

Olle Lindskog

Omval 1 år

Avgående ledamöter:

Lennie Timour, Anne Eriksson (blir suppleant)

Valberedning:

Stefan Edefell (sammankallande)

Förslag till årsmötet som väckts av medlem:
Styrelseprotokoll bör läggas ut på hemsidan
Protokollen finns tillgängliga i en pärm på klubbhuset Kajutan och är således tillgängliga för
alla medlemmar vid intresse. Årsmötet beslutar dock att kortfattade styrelseprotokoll från och
med det nya verksamhetsåret ska finnas på hemsidan för att underlätta för medlemmarna att
ta del av fattade beslut.

Övriga frågor:
Det delades ut priser till årets flitigaste båtägare under måndagsseglingarna – Curt Lewin,
samt till årets flitigaste måndagsseglare – Olle Lindskog.
Styrelses har dessutom beslutat att utse Stefan Edefell och Kristian Resvik till
hedersmedlemmar. Båda har under många år bidragit med ett mycket starkt personligt
engagemang och WBS vill med detta visa sin uppskattning.
Avslutningsvis tackade ordföranden den avgående styrelseledamoten Lennie Timour, inte
minst för sin enorma insats i aktivitetssektionen och när de gäller att marknadsföra WBS.
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
Stefan Nilgert

Via e-mail
Peter Klingberg

