
Årsmötesprotokoll 2003 
  

Tid: Tisdagen den 10/11 2003 
    

Plats: Smedjan, Kvarnparksbadet  
  
    

Närvarande         18 mötesdeltagare enligt bifogad lista. 
  

  
1. 1.             Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Dag Jonsson. Till mötesfunktionärer valdes: 
  

Dag Jonsson  Ordförande 
Mikael Adriansson Sekreterare 
Justeringsmän  Jan Högman och Gösta Lokrantz 
 
 

2. 2.             Godkännande av kallelse 
Godkänd av mötet 
 
 

3. 3.             Godkännande av föredragningslista 
Godkänd av mötet 

  
4. 4.             Styrelsen verksamhetsberättelse 

Lästes högt av Ordförande och godkändes i sin helhet 
  
5. 5.             Klubbens ekonomi 

Robert Wall redogjorde för klubbens ekonomiska ställning. Budget och utfall bifogas. 
Budget för nästa år ligger i paritet med årets utfall i allt väsentligt utom just på 
varvskostnader som nästa år skall särredovisa kostnader för el och vatten som tenderar 
att öka fortare än andra kostnader och därigenom få möjlighet att kolla tendenser över 
tiden. 

  
6. 6.             Revisorernas berättelse 

Revisionsintyg lästes upp och lämnar styrelsen utan kommentarer 
 
 

7. 7.             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

  
8. 8.             Fastställande av ersättningar 

Mötet beslutade anta Styrelsens förslag att bibehålla ersättningsnivån från året innan, 
dvs. samma som året innan: 
Hamnkapten   4000,- 
Ordförande   2000,- 
Kassör   2000,- 
Sekreterare   2000,- 
Övr. styrelse   1000,- 
Suppleanter   1000,- 
Revisorer, inklusive suppleant   500,- 
  

9. 9.             Val av styrelse och suppleanter. 
Valberedningen nominerade sittande styrelse (bif), vilket också godkändes av mötet. 
  



Ordinarie styrelse 
Dag Jonsson  1 år kvar 
Sören Olsson  1 år kvar 
Magnus Brändström omval 2 år 
Peter Eriksson  omval 2 år 
Bertil Palmblad 1 år kvar 
 Robert Wall  1 år kvar  

 Göran Asplund 1 år kvar 
 Anders Uhlin  omval 2 år 
 Johannes Falk  omval 2 år 
  

Suppleanter 
 Gösta Lokrantz 1 år kvar 
 Mikael Adriansson omval 2 år 
  

Vädjan från valberedningen om att det bör nomineras namn ”att ta ifrån” i det fall någon 
i styrelsen vill dra sig ur. 

  
10 Val av ordförande 
 Dag Jonsson   1 år kvar 
  
11 Val av revisorer och suppleant 
 Mötet beslutade omvälja  
 Revisorer 
 Thord Wallgren omval 1 år 
 Hans Karlsson  omval 1 år 
  
 Revisorssuppleant 
 Jacob Westermark omval 1 år 
  
12 12             Val av valberedning 

Jan Jäderblom, omval 1 år (sammankallande) 
Rolf Grönmark  omval 1 år 
Dan Delleborn  omval 1 år 

  
13 13             Fastställande av avgifter 

Medlemsavgiften kvarstår med 350,- per år.  
För medlemmar med båt- och bryggplats och/ eller vinterplats och som inte kommer 
efter kallelse till obligatorisk städ- och/ eller arbetsdag, kommer en avgift om 500,- 
påföras i samband med utdebitering av medlemsavgiften. Detta beslut verkställs bara i 
realiteten då det klubbades igenom på årsmötet redan 1998 och i styrelsen 1999. 
  
Eftersom styrelsen fick i uppdrag av förra årets årsmöte att se över frågan om 
obligatoriska städ- och arbetsdagar lämnades nedan förslag: 
  

14 14             Motioner 
Inga inkomna. 

  
15 15             Styrelseförslag 

Se vidare punkt 13. styrelsens förslag, som uppdragits från året innan, var att göra 
utdebitering i samband med medlemsavgiften, m a o de som inte har infunnit sig till 
ordinarie och där kallelse har gått ut i laga ordning, kommer att få en kostnad på sig om 
500,-. 
Annat förslag inkom om att redan från start göra utdebitering på alla medlemmar och att 
pengar i stället skulle delas ut kontant vid respektive tillfälle. Stadgarna stödjer 
visserligen båda förslagen och eftersom detta var som förslag redan förra året har detta 
varit ett av de ursprungliga diskussionspunkterna under året i styrelsen.  
Administration och säkerhet runt kontanthanteringen för vår kassör har gjort att 
förslaget inte antogs i styrelsen och därför argumenterades emot under kvällen, av 
densamma. 



Votering genomfördes. Det blev övervikt för styrelsens förslag, som antogs av årsmötet. 
  
Förslag #2 gäller städningen där kvitteringslistorna (efter genomförd städning) i stort  
gapar tomma. Förslaget från styrelsen är att ha 2 stycken varje vecka istället för en, för 
att täcka upp i det fall den ena inte kan. 
  
Motförslag från årsmötet var att behålla nuvarande system med en städare, då man 
inte uppfattar att städningen är lika dålig och att det kan bli konfliktskapande och 
irritation på klubben över misstroendet. 
  
Faktum kvarstår. Städningen är långt ifrån perfekt och dessutom är det i stort sett alltid 
samma begränsade skara som gör jobbet för sig, oss och många andra. 

  
Årsmötet beslutade sig för att ytterligare ett år ha samma system som tidigare med 
kompletteringen att kvittenslistorna måste bli tydligare och sitta tydligare. 

  
Viktiga tidpunkter för nästa år 

1) 1)       Sjösättning   8/ 5 ( första helgfria lördagen i maj) 
2) 2)       Städkväll 10/ 5, kl. 19.00 obligatorisk enligt punkt 13. 
3) 3)       Torrsättning    2/10 
4) 4)       Årsmöte     8/11 19.00 (plats meddelas senare) 

  
16 Övriga frågor 

Fråga från närvarande: Debiteras båtvagga i enlighet med båtrailer, dvs 500,- under 
sommaren. Svaret är JA. 
Synpunkter framkom att jordfelsbrytarna borde kunna återställas av alla och inte bara 
av de som har nyckel till boden, då de sitter därinne. 
 Styrelsen kommer inte att ändra på detta förfarande, mest pga säkerhetsaspekter som 
redogjordes för under mötet. 
  
Samtidigt kan påpekas att det givetvis är totalt förbjudet att använda värmare i 
båten då eluttaget är från SBK och elkostnaderna hela tiden ökar samt av miljö, 
säkerhets och kanske i synnerhet ansvarsskäl. 
  
Undantaget är den stunden när man jobbar i båten för att hålla sig varm. 
  
En långdragen fråga verkar vara den samling av kanoter, segelbrädor, jollar samt 
småbåtar som år efter år bara ligger i hamnen utan att användas. De är omärkta och 
ingen eller få vet vems de är.  
  
Årsmötet beslutade att om 2 år skall samtliga dessa vara identifierade och märkta. De 
som ej är märkta med namn och adress eller telefonnummer, kommer att auktioneras 
bort till klubbens medlemmar eller på annat vis avyttras och pengarna tillfaller något 
välgörande ändamål eller till klubbkassan. 
  

16 16             Mötets avslutning 
Avslutades och mötesdeltagarna tackade Peter för kaffe och bulle. 
  
Vid pennan denna kväll, Danderyd 2002-11-11 

  
  

______________________ 
Mikael Adriansson 
Justeras 

  
______________________  _______________________ 
Jan Högman   Gösta Lokrantz 

 


