Bottenvikens Båtförbund
- Båtföreningarnas regionala organisation - Medlem i Svenska Båtunionen -

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 2011
Cape East, Haparanda
Lördagen den 19 mars 2011
Bilagor: 1. Röstlängd, 2. Verksamhetsberättelse, 3. Resultat- och balansräkning, 4.
Revisonsberättelse, 5 Proposition från förbundsstyrelsen, 6. Propositioner och Motioner som
kommer att behandlas på SBUs Båtriksdag 2011, 7. Budget 2011, 8. Nomineringsförslag

§ 01

Årsmötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd
Förbundsordförande Berith Sandling förklarade årsmötet öppnat. Upprop och
fastställande av röstlängd fastställdes enligt bilaga 1.

§ 02

Val av ordförande samt vice ordförande för mötet.
Val av sekreterare samt vice sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Sten Olsson och som vice ordförande för
årsmötet valdes Peter Resin. Till mötessekreterare valdes Daniel Bergman och
som vice sekreterare valdes Erik Sandlund.

§ 03

Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll
Lennart Sundling och Frede Mortensen valdes att justera årsmötesprotokollet.

§ 04

Val av två (2) rösträknare
Anders Andersson och Erling Lindberg valdes som rösträknare.

§ 05

Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
Årsmötet godkände årsmötets stadgeenliga utlysning.

§ 06

Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde den förelagda dagordningen.

§ 07

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och fastställande
av årets resultat
Berith Sandling föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2010 och Per Berglund föredrog Resultat- och balansräkningarna för
räkenskapsåret 2010 varefter årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och
fastställde Resultat- och balansräkningarna. Bilaga 2 och bilaga 3.

§ 08

Revisorernas berättelse
Revisor Hans Eriksson föredrog revisorernas berättelse. Bilaga 4.

§ 09

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och
räkenskapsåret 2010. Ledamöterna i den avgående styrelsen deltog inte i
beslutet.
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§ 10

Arvoden och ersättningar
Årsmötet beslutade att bilersättningen vid resa med egen bil skall vara
densamma som den av skattelagstiftningen fastställda skattefria reseersättning
vid tjänsteresor med egen bil, f. n. 1,85 SEK per km.

§11
11a)

Behandling av propositioner och motioner:
Motioner från båtföreningen
Inga inkomna motioner

11b)

Förbundsstyrelsens propositioner (båtförbundets)
Proposition 1. Stadgeändring
Årsmötet beslutade att bifalla propositionen. Bilaga 5

11c)

Svenska Båtunionens propositioner och motioner
Propositioner:
1. Närmande/sammangående med Svenska Seglarförbundet (SSF)
Årsmötet konstaterade att det inte är en proposition utan en arbetsordning
och föreslog ombuden till Båtriksdagen att på Båtriksdagen godkänna
arbetsordningen.
2. Vidareutveckling BAS
Årsmötet beslutade att rekommendera ombuden till Båtriksdagen att yrka
på bifall av propositionen.
3. Verksamhetsplan, budget och avgifter
Årsmötet beslutade att rekommendera ombuden till Båtriksdagen att yrka på
bifall till verksamhetsplanen och budgeten men yrka på avslag för
avgiftshöjningen.
Motioner:
1. Vice skattmästare
Sten Olsson föredrog Unionsstyrelsens svar. Årsmötet beslutade att
rekommendera BBF:s ombud på Båtriksdagen att yrka på och rösta för
avslag av motionen.
2. Årsplanering
Sten Olsson föredrog Unionsstyrelsens svar. Årsmötet beslutade att
rekommendera BBF:s ombud på Båtriksdagen att yrka på och rösta för bifall
av motionen.
3. Ändring av sjöfyllerilagen
Sten Olsson föredrog Unionsstyrelsens svar. Årsmötet beslutade att
rekommendera BBF:s ombud på Båtriksdagen att yrka på och rösta för
avslag av motionen då det enbart är Sveriges riksdag som kan ändra lagar.
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4. Upprättande av utbildningskommitté
Sten Olsson föredrog Unionsstyrelsens svar. Årsmötet beslutade att
rekommendera BBF:s ombud på Båtriksdagen att yrka på och rösta för
avslag av motionen.
5. Säkrare båtar
Sten Olsson föredrog Unionsstyrelsens svar. Årsmötet beslutade att
rekommendera BBF:s ombud på Båtriksdagen att yrka på och rösta för
avslag av motionen.
6. SBUs verksamhetsplanering
Sten Olsson föredrog Unionsstyrelsens svar. Årsmötet beslutar att
rekommendera BBF:s ombud på Båtriksdagen att yrka på och rösta för bifall
av motionen.
Bilaga 6.
§ 12

Fastställande av budget 2011
Per Berglund föredrog styrelsens förslag till budget.
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 2011.
Bilaga 7.

§ 13

Fastställande av nästa års medlemsavgifter
Styrelsen har inte föreslagit någon förändring av medlemsavgifterna
Årsmötet beslutade att nästa års medlemsavgifter skall vara detsamma som för
2011.

§ 14

Val av förbundsordförande
Årsmötet beslutade att välja Berith Sandling till förbundsordförande fram till
ordinarie årsmöte 2013. Beslutet var enhälligt.

§ 15

Val av förbundssekreterare
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Hans Eriksson till förbundssekreterare
fram till ordinarie årsmöte 2013.

§ 16
16a)

Val av:
2 st styrelseledamöter
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anders Andersson samt Lennart Sundling
till ordinarie ledamöter i styrelsen fram till ordinarie årsmöte 2013.

16b)

3 st suppleanter i förbundsstyrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Frede Mortensen, Arne Gylling samt
Raymond Engström som suppleanter i styrelsen fram till ordinarie årsmöte
2012.
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16c)

Kontaktpersoner/ansvariga för barn- och ungdom, besiktning, försäkring,
information, IT, miljö och tävling/navigation.
Årsmötet beslutade att fram till ordinarie årsmöte 2012 väja Ansvariga/
kontaktpersoner enligt nedan:
Barn- och ungdom
Besiktning
Försäkring
Information
IT
Miljöfrågor
Tävling/navigation

Jan Bergdahl
Anders Andersson
Per Berglund
Berith Sandling
Per Berglund
Styrelsen ansvarar gemensamt för dessa frågor
Frede Mortensen

16d)

2 st revisorer jämte 1 st suppleant
Årsmötet beslutade att till revisor fram till nästa ordinarie årsmöte välja Lars
Isaksson och Sten Olsson samt som revisorssuppleant Joakim Larsson. Sten
Olsson valdes till sammankallande.

16e)

2 st valberedare (inkl sammankallande)
Årsmötet beslutade att båtföreningarna skall utse en ledamot att agera
valberedning.

§ 17

Årsmötets avslutning
Årsmötesordförande avslutade årsmötet.

Daniel Bergman
Sekreterare

Justeras:

Sten Olsson
Mötesordförande

Frede Mortensen
Justerare

Lennart Sundling
Justerare

sid 4 av 4

