Protokoll från årsmöte i Bohus-Malmöns Båtklubb, gällande år 2017-2018
Datum:
Tid:
Plats:

10:e juli 2018
18.30 – 20:00
BMBK klubbhus, Tampen.

Närvarande:
Medlemmar: Tomas Jaxing, Jan Jonsson, Reino Svärdh, Katarina Olvik, Georg Olvik, Lars
Legardt, Björn Sjöstedt, Anders Kierkegaard, Katarina Vega, Stig Boman, Ulla Boman, Fleming
Carlborg, Alexandra Malmkvist, Evanna Ottosson, Ella Abelson, Vilde Vega, Karl Michaëlsson,
Susanne Iwarson Isdahl, Hanna Hellgren, Anders Netshagen, Tomas Kåberger, Karin Kåberger,
Tommy Claessen, Karin Karlsson, Peter Merck, Benny Johansson.
Från Styrelsen: Madeleine Michaëlsson (Ledamot), Sonny Bergman (Intendent), Eva Jaxing
(Kassör), Johnny Isdahl (Ordf), Charlotte Åkesson (Sekreterare).

Mötet inleddes med att Ordf. Johnny Isdahl hälsade medlemmarna välkomna. Därefter öppnade
mötet med dagordning enligt BMBK:s stadgar:
§1 Mötets utlysande
Mötet beslutades av Årsmötet ha blivit stadenligt utlyst.
§2 Val av ordförande för mötet.
Johnny Isdahl valdes som ordförande.
§3 Val av sekreterare för mötet
Charlotte Åkesson valdes som sekreterare för mötet.
§4 Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
Björn Sjöstedt och Lars Legardt valdes som justerarere.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
Kassör Eva Jaxing redogjorde för föreningens ekonomiska ställning.
Intäkterna ligger i paritet med föregående års intäkter, detta då ingen markant förändring av medlemsoch båtplatsavgifter förekommit. Även kostnaderna för seglarskolan följer tidigare års mönster.
Årets stora förändring kostnadsmässigt innefattar upprustningen av anläggningen och då specifikt ny
installation av el och vatten på bryggorna samt ett nytt jolledäck (bryggan vid klubbhuset.)
Nyinvesteringen uppgick till 2,226,385 kr för bryggan . Parallellt med nyinvesteringen har befintliga
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anläggningstillgångar skrivits ned pga utrangering av den inre F- och T-bryggan likväl som den gamla eloch vattenanläggningen. Årets Resultat belastades därmed med 291, 034 SEK i form av en extraordinär
avskrivning. Värdet på anläggningstillgångarna har ökat med nya investeringen vilket resulterar i större
avskrivningar för kommande år.
Årets resultat blev i och med den extraordinära avskrivningen om -206,287 SEK på totalen negativt.
§6 Revisorernas berättelse (Hans Magnusson och Reino Svärd)
Reino Svärd redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna kan efter fullgjort uppdrag redovisa att
Balans- och Resultaträkning är upprättade enligt sedvanlig praxis och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
I samband med redovisningen tackade även Karin Magnusson tackar å sin fars vägnar för allt som de fått
uppleva i klubben under årens alla lopp.
§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
På förslag från Revisorerna beslutade Årsmötet om ansvarsfrihet för Styrelsen under verksamhetsåret
2017-2018.
§8 Val
Val av valberedning.
Årsmötet väljer Benny Johansson och Peter Merck även på förslag och valdes därmed in av Årsmötet. En
tredje kandidat till valberedningen har ej kunnat finnas, denna post kvarstår att fyllas och frågan
bordlades. Medlemmar uppmanas inkomma med förslag på kandidat till styrelsen.
a) Val av ordförande - Johnny Isdahl väljs av Årsmötet till Ordförande för ytterligare ett år.
b) Val av intendent - Håkan Fransson väljs till anläggningsansvarig för två år. Inget förslag till biträdande
anläggningsansvarig har kunnat finnas.
c) Val av övriga ledamöter
●

●
●
●
●

Ungdomsansvarig
Jacob Olvik väljs för två år som ungdomsansvarig. Evanna Ottosson väljs som biträdande
ungdomsansvarig (en extra post i styrelsen för det kommande året).
Tävlingssansvarig
Per Ottosson väljs för två år som Tävlingsansvarig
Seglarskoleansvarig
Susanne Iwarson-Isdahl väljs för två år som Seglarskoleansvarig.
Ledamot1 – Madeleine Michaelsson väljs för två år som styrelse-ledarmot.
Ledamot2 – Inget förslag till posten har kunnat finnas.
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Val av revisorer jämte en revisorssuppleant
Sven Wallström (tidigare revisorssuppleant) och Randi Johansson väljs som revisorer för två år
Inget förslag till posten som revisorssuppleant har kunnat finnas. Valberedningen får uppdraget att
försöka finna en kandidat till att fylla posten.
§9 Fastställande av årsavgift för kommande år
Styrelsens förslag är bibehållna avgifter för medlemmar och övriga huvudavgifter såsom bryggplatser,
seglarskola etc. Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.
Ordförande informerade om att Styrelsen under året fört en diskussion med Sotenäs kommun för att
förlänga arrendet till att gälla i 10 år för att kunna söka anläggningsbidrag. Då arrendeavgiften med
anledning av en sådan förlängning i princip skulle tredubblas har Styrelsen tackat nej till förlängningen av
arrendet. BMBK har sju år kvar på det befintliga arrendeavtalet, därefter är det sannolikt att kommunen
höjer arrendet. Sotenäs Kommun har i dagsläget även möjlighet att ta ut arrende för vattenyta vilket i
dagsläget inte belastar det befintliga arrendets storlek. Detta är starkt bidragande till den stora höjning
vilken är att vänta när det befintliga arrendet löper ut.
Fråga från Årsmötet gällde ev framtida investeringar såsom nästa upprustning av bryggor och om
klubben avser fondera medel för detta. Medel kommer inte fonderas i klubben.
§10 Övriga frågor
a) Ordf. informerade om styrelsearbetet vilket under året bl a innefattat krafttag för att göra om
medlemsregistret, dels för att underlätta fakturering och bidra till att god ordning upprätthålles
men även pga införandet av GDPR. Uppgifterna finns nu i Idrott Online tack vare klubbens
medlemsskap i Riksidrottsförbundet. En uppmaning till alla medlemmar är att höra av sig om
man byter kontaktuppgifter etc.
b) Triss Jolle SM kommer arrangeras nästa sommar 2019, med största sannolikhet under tre dagar i
slutet av Juli.
c) Seglarskoleansvarig Georg Olvik sammanfattade seglarskoleverksamheten där Seglarskolan
2017 var en framgångssaga med 129 deltagare vilket är rekord. 31 barn gick i Sjölekis, 98 barn i
seglarskolan. Våra 23 ledare vilka alla är behöriga gjorde ett mycket gott jobb. Trenden är
stigande och hela 137 barn är anmälda i år.
d) Intendent Sonny Bergman redogjorde för anläggningens status:
● Anläggningen har under verksamhetsåret dimensionerats upp avseende el och vatten ända bort
till T-bryggan, anläggningen slits mycket pga svall och väder, men anläggningen är nu förberedd
för eventuella framtida byten av el etc.
● Oförutsedda händelser under året var att landfästet till matarbryggan släppte under vintern
2018, detta är nu åtgärdat (väl gjutet) vilket bör hålla under en längre period.
● Ränndalar på sjöbodar är bytta under året, de är nu täta.
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●
●
●

Ett begagnat kök är inköpt och skall monteras. Vill man ställa upp och snickra , alt har el/vattenbehörighet får man gärna kontakta Styrelsen.
Sjöbodarna behöver underhållas - panel och fönster. Dessa är sjöbodsinnehavarna ansvariga för.
Klubbstugans panel kommer även behöva bytas på sikt.

e) Sonny redogjorde för säkerhetsbesiktningen:
●

Tre riktiga badstegar är monterade, även nedfällbara säkerhetsstegar (7 st) är monterade.
Uppmaning till medlemmarna: kontrollera gärna hur dessa fungerar och vart de finns.
Besiktningen gjordes på en av arbetsdagarna. Förslag framåt är att sätta i ytterligare en badstege
längs landbryggan för att säkra upp ytterligare.
● Säkerhetsmässigt har ny RIB köpts in till seglarskolan, hälften av kostnaden belastade klubben resterande del kom via bidrag från Riksidrottsförbundet.
På totalen är anläggningen i gott skick.
f)

Bryggvärd - Sonny tackade Årsmötet för den tid som varit varpå förslag inkom från Lars Legardt
för att inte tappa Sonnys kompetens - Sonny föreslås som biträdande bryggvärd tillsammans
med Lasse Legardt.

g) Styrelsens arbete med GDPR redogjordes i korta drag av Madeleine Michaelsson:
●

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan i sju punkter för GDPR.
Kartläggning om föreningens uppgifter pågår, ej aktuella uppgifter skall raderas, personuppgifter
skall hanteras varsamt. Föreningen måste vara uppmärksamma på hur personuppgifterna
hanteras, och vilka uppgifter om exponeras. För dessa förs en diskussion kring för och nackdelar
kring vad som kan exponeras. Handlingsplanen skall vara en levande diskussion i föreningen.

h) Proposition från Styrelsen avseende fördubblade avgifter för att på sikt kunna flytta bort båtar
vilka ingen känns vid. Förslaget är att en avgiftstrappa införs där varje båt belastas en avgift om
650 kronor för År 1 ( 150 kr medlemsavgift, 200 kr landplatsavgift sommar, 300 kr landplats
vinter), År 2 osv dubblas avgiften. Enligt detta manér byggs en latent skuld upp till BMBK vilken
på sikt innebär att BMBK kan kvitta skuld mot båt, varpå båten kan avlägsnas. Årsmötet hade
inga invändningar kring detta. Förslag inkom från Årsmötet att anslå på anslagstavlor på
Malmön att vi söker ägare till båtar.
i)
j)

Förslag att kontakt-lista sätts upp på utsidan av klubbhuset med namn och telefonnr till
styrelsen och övriga ansvariga i klubben.
Lars Legardt är ansvarig för klubbens nycklar - och ber om att alla nycklar går via Lars Legardt
och inte lämnas över mellan medlemmarna. Framförallt har vi många A-nycklar på drift - lämna
in dessa till Lasse (15 st saknas), 3 B-nycklar är på drift, C-nycklar likaså. Ett förslag är att
uppmana medlemmarna att lämna in nycklarna via BMBK-nytt samt om möjligt via Idrott Online.
Annars kanske vi nödgas byta lås.
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k) Förslag kring virkesupplaget på baksidan. Virke har försvunnit från högen. Skylt sätts upp som
upplyser om att det tillhör BMBK.
l) Urdbryggans kjolar har kommit upp idag. Där saknas liten “gång-spång”. Förslag inkom att bygga
sådan men konstruktionen tillåter inte detta.
§10 Mötets avslutande
Johnny tackade avgående revisorer och styrelseledamöter samt deltagarna och avslutade mötet.

Vid tangentbordet,
Charlotte Åkesson

______________________
Johnny Isdahl, Ordf.

Justeras:

_______________________

________________________

Lars Legardt, Justerare

Björn Sjöstedt, Justerare
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