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Protokoll årsmöte Marstrands Båtförening 11 mars 2021 

Protokoll vid årsmöte den 11 mars 2021 (digitalt möte) 

 

1. Val av ordförande och sekreterare samt justeringsmän och rösträknare 

 

Till ordförande för utsågs valdes Björn T:son Nyström. 

Till sekreterare utsågs Stefan Bjerke. 

Till justeringsman utsågs Stefan Spårman Olsson 

Rösträknare: Björn T:son Nyström 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Medlemmar som betalt medlemsavgift senast 2021-03-01. 

 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötets kallelse, se brev från föreningen februari 2021. 

Mötet fastställde att utlysandet gjorts korrekt. 

 

4. Fastställande av dagordning 

Mötet fastställde den presenterade dagordningen. 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen är tillgänglig på båtföreningens hemsida, www.marbat.se. 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning. Behandling av 

revisionsberättelse 

Förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning redovisas på föreningens hemsida, 

www.marbat.se. 

Revisionsberättelsen är tillgänglig på föreningens hemsida, www.marbat.se. 

Mötet godkände ovanstående. 

 

7. Beslut ang. ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

8. Presentation av verksamhetsplan och budget 

Ingen skriftlig verksamhetsplan och budget finns framtagen. 

Inga stora utgifter är planerade. 

 

9. Beslut ang. eventuella arvoden till styrelsen för innevarande verksamhetsår 

Mötet beslutade att arvodet för medlemmarna i styrelsen ska vara 1000 kr/år. 
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10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, alltså 75 kr/år. 

 

11. Val av styrelse och suppleanter 

Mötet beslutade följande: 

 

Ordinarie ledamöter 

 

Sittande: 

Stefan Bjerke, 1 år 

Bo Hedqvist, 1 år 

Björn Torstensson, 1 år 

 

 

Omval: 

Håkan Sandberg, 2 år 

Björn Nyström, 2 år 

Stefan Spårman Olsson, 2 år 

Fredrik Engverth 2 år 

Fredrik Gabrielsson, 2 år 
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12. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Mötet beslutade följande: 

 

Omval: 

Tore Svensson (revisor) 

Sigvard Törnqvist (revisorssuppleant) 

 

13. Val av valberedning 

Mötet beslutade följande: 

 

Omval: 

Björn Örtendahl 

Pia Österman 

Jonas Enarson 

 

 

14. Information från styrelsen kring aktuella frågor 

 

 

1. Inventering av båtplatser genomförs regelbundet av hamnverksamheten. 

15 båtplatser har blivit uppsagda under året. 

 

2. Höjning av båtplatsavgifterna med 20% beslutat av kommunen. Styrelsen har 

begärt ut budget/resultat för hamnverksamheten för de senaste tre åren. Vi anser 

inte att en så kraftig höjning är motiverad. 

 

3. Nytt datasystem för fasta båtplatser på gång. 

Vi kommer vara med och bevaka och lämna synpunkter på utformningen. 

 

4. Märkning av båtar 

Kommunen kommer föra in märkning av båtar som ligger på fasta platser. 

Förslag på dekal är framtaget. 
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15. Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner har kommit in. 

 

16. Övriga ärenden 

Vi har 2020 skänkt pengar till följande verksamheter: 

SSRS. Belopp 10 000 kr. 

MSS, öronmärkta till piratskolan. Belopp 5000 kr 

Vi avser att göra detta även 2021 

 

 

17. Mötet förklarades avslutat. 

 

Marstrand 11:e mars 2021   Justeras: 

 

 

 

Stefan Bjerke, sekreterare   Stefan Spårman Olsson, justeringsman 


