
Årsmötesprotokoll,  Karlstad Båtklubb 
2015-11-11, på restaurang Pasha 

 
1.  Mötets öppnande 
     Hans Andesson öppnade det stadgeenliga mötet med Karlstad Båtklubb den 11 November 
     2015 på restaurang Pasha och hälsade alla välkomna. 
 
2.  Val av ordförande för mötet. 
     Hans Andersson valdes till ordförande för mötet. 
 
3.  Val av sekreterare för mötet. 
     Mats Karlsson valdes till sekreterare för mötet. 
 
4.  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 
     Christer Lundberg och Lennart Engkvist valdes till justeringspersoner och rösträknare. 
 
5.  Upprättande av röstlängd där antal närvarande medlemmar och antal fullmakter skall 
     Framgå. 
     Christer Lundberg och Lennart Engkvist upprättade röstlängd innan mötets början. 
     Närvarande vid årsmötet: 53 st . Fullmakter: 1st. 
 
 
6.  Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 
      Revisorerna informerade om sina synpunker på kallelse till mötet. Revisorerna 
      Anser att kallelsen strider mot stadgarna. Ordföranden informerade om styrelsens 
      Åsikt i frågan och att kallelse har skett på samma sätt som vid förra årsmötet. 
      Därefter bifall. 
 
7.  Fastställande av dagordning. 
      Bifall. 
 
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
      Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete samt arbeten på Hedenhamnen och  
      Klubbholmen. Ordföranden informerade om ett behov av uppställningsplatser för 
      Större båtar samt planer på att riva/sälja det gamla klubbhuset. 
      Därefter bifall. 
 
9.   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste 
      Räkenskapsåret. 
      Bifall. 
 
10. Framläggande av revisionsberättelse. 
      Lästes av revisor. 
 
11. Fastställande av årsbokslut. 
      Mötet beslutade att fastställa årsbokslutet. 
 



12. Behandling av styrelsens förslag till resultatdisposition. 
      Bifall 
 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
      Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
14. Behandling av inkomna motioner och lagda propositioner. 
      Inga inkomna. 
 
15. Fastställande av budget. 
       Ordföranden redogjorde hanteringen av medlemsavgifterna. Medlemsavgifterna är 
      Från  1 september till 31 augusti. 
 
16. Fastställande av avgifter. 
      Medlem frågar om inte medlemmarna själva kan sköta bevakningen för att hålla ner 
      Kostnaderna. Tidigare ordförande informerade om beslutet att använda extern 
      Bevakning. Mötet beslutade att kostnaderna kan öka upp till 10%. 
 
17. Val av styrelseledamöter. 
      17,1 Ordförande:  
               Hans Andersson väljs till ordförande under 1 år. 
      17,2  Övriga ledamöter: 
                Rune Wilhelmsson 2(två)  år omval 
                K-G Palm                  2 (två) år omval 
                Per-Erik Ekeberg     2 (två) år omval 
                Nicklas Johansson  1 (ett) år kvar 
                Mats Karlsson          1 (ett) år kvar 
                Sten-Åke Lundberg 1 (ett) år kvar 
 
18. Val av styrelsesuppleanter. 
      Dennis Jacobsson        1 (ett) år kvar 
      Lennart Engqvist          1 (ett) år kvar 
      Mikael Karlsson            2 (två) år nyval 
 
19. Val av revisor. 
       Tomas Eriksson            2 (två) år omval 
       Magnus Kjellman         1 (ett) år fyllnadsval för Anders Eklind 
 
20. Val av revisorsuppleant. 
      Peter Kalgraff                 1(ett) år nyval 
 
21. Val av valberedning. 
       Christer Lundberg sammankallande 
       Jan Öberg 
       Pelle Jansson 
 
 



22. Val av valberedningssuppleanter 
Lars-Gunnar Andersson 
Åke Nilsson 
Bertil Haldin 

23. Information och rapporter. 
Christer Lundberg utsågs till hedersmedlem 
Olle Arvidsson och Mikael Karlsson utsågs till årets KBK-are 
Styrelsen tackar valberedning, samtliga funktionärer samt alla medlemmar för det 
Gångna året. 

24. Mötet avslutas. 
Mötet avslutades och klubben bjöd på en lätt buffe för de närvarande medlemmarna. 

Protokollförare : 

Mats Karlsson 

Justering: 

ddz- Af di-7·/. 
Christer Lundberg 


