
Nolbys 1.a Båt och Bryggförening 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2013-07-28 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 

 Per-Åke Lindh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Mötets utlysande 

 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till ordförande för mötet valdes Per-Åke Lindh och till sekreterare valdes Inger Marmon. 

 

§ 4 Val av justeringsman 

 Till att justera årsmötes protokoll valdes Elsa Ask. 

 

§ 5 Dagordning 

 

 Dagordningen delades ut och godkändes. 

 

§ 6 Upprättande och godkännande av röstlängd 

 

 Innehavarna till båtplatserna 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  och 17 närvarade vid mötet och 

 därigenom godkändes röstlängden. 

 

§ 7 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse bifogas 

 

  

§ 8 Beslut om fastställande av balans - och resultaträkning 

 

 Revisorn föreslår att balans- och resultaträkning fastställs. 

 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen 

 

 Revisorn föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

 

§ 10 Medlemsavgift 

 

 Det beslutades att höja medlemsavgifterna till 1000 kr för stor båtplats och inte ta ut någon avgift för 

 jolleplatserna då de inte har gått att använda i år.  En stor uppskattning visades av föreningens 

 medlemmar för de exemplariskt skötta gräsytorna i hamnområdet och årsmötet beslöt att fortsatt ge 

 de tre medlemmarna som sköter gräsmattorna sänkt årsavgift med 300 kr. 

 



§ 11 Budget 2013/ 2014 

 

 Budget godkändes i enlighet med av kassör redovisad kostnadsstruktur. 

 

§ 12 Val av styrelseledamöter 

 

 Till styrelse valdes: 

 Per-Åke Lindh: ordförande omval på 2 år 

 Hans Buhlin: vice ordförande omval på 1 år 

 Eirik V Olsen: kassör omval på 1 år 

 Inger Marmon: sekreterare, omval på 2 år 

 

 Till valberedning omval av Carina Sköld 

 

 

§ 13 Val av revisor 

 

 Gunnar Hansson, omval på 1 år 

 

§ 14  Övriga frågor 

 

• Det behöver grävas ut med grävmaskin för jolleplatserna. 

 

• Vassröjning behöver göras. Per-Åke och Hans tar reda på om vi kan få hjälp med detta. 

 

• Per-Åke tar reda på om det går att få ett likadant bord med bänkar som fanns där tidigare. 

 

• Benny fixar en grill till föreningen. 

 

• Städ - och arbetsdag till våren blir lördag den 3/5 2014 kl.10.00 

 

• De som inte kan vara med på städ – och arbetsdag betalar in 200:- extra. 

 

 

 

§ 15     Mötets avslutande 

 

 Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                       Justeras 

 

………………..                                                                       ………………. 

Inger Marmon                                                              Elsa Ask 

 


