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Båtsams årsmötesprotokoll 2021- 11- 11 
 
Dagordning enligt stadgarna: 

 

1. Val av ordförande för årsmötet. 

 Valdes Lars Larsson. 

 Ordförande inleder med att hälsa alla välkomna till ett försenat årsmöte pga 

 pandemin. Förra året genomfördes därför inget möte. Alla dokument skickades 

 via e-post. 

 Mötet godkände enhälligt detta förfarande. 

 

2. Val av sekreterare för årsmötet. 

Lars Franzén valdes att föra protokoll i avvaktan på att LE Blomqvist skulle 

anlända. 

 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

4. Sammanträdets behöriga utlysande. 

Mötet godkände sammanträdets behöriga utlysande 

 

5. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Upprop och fastställande av röstlängd. 

Då inga svåra beslut väntades redovisades ingen röstlängd. 

 

7. Styrelsens berättelse för det gångna året. 

8. Ordförande redovisade det gångna årets arbete. Detta har också skriftligen 

redovisats till klubbarna. Kassören redovisade att ekonomin är i balans med ett 

betydande överskott.  

 

9. Revisorernas berättelse. 

 Revisorerna redovisade sin granskning som resulterade i ett förslag om 

 ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. Som tillägg till detta framfördes 

 en varning om att skattemyndigheten kan agera om vårt överskott blir för stort. 

 

11. Behandling av styrelsens förslag till åtgärder under året. 

Ordförande redovisade att den dialog styrelsen för gentemot kommunen och   

polisen kommer att fortgå med målsättning att främja båtlivet. 

 

12. Fastställelse av budget. 

 Kassören redogjorde att ekonomin är i god balans samt att budgeten hanteras 

 enl. tidigare praxis Budgeten fastställdes. 
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13. Val av styrelseledamöter  

 Kvarstår 1 år. 

 Lars Larsson LBS, Göran Janrell ABK, Sören Lundh HBF, LE Blomqvist LBS 

 (webmaster), Ingemar Andersson KBS. 

 Omval 2 år.  

 Lars Franzén PBK, Ulf Sjöwall MBKC, Bo Jönsson Sunna BK, Lars Ronnje 

 KMS. 

 Nyval 2 år. 

  Per Carlsson KMS. 

 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

 Kvarstår 1 år. Stig Håkansson Sunna BK. 

 Nyval 2 år. Anders Malmörn K-na Navis. Johan Genestig Sturkö BS rev.suppl. 

 

15. Val av ledamöter till båtrådet. 

 Båtsams styrelse föreslogs att ingå i K-na kommuns Båtråd enl. tidigare beslut. 

 

16. Val av valberedning. 

 Valdes Yngve Augustinsson PBK, Anders Malmörn K-na Navis, Sune Persberg 

 KSS att ingå i valberedningen. 

 

17. Aktuella frågor och Övriga ärenden. 

-Ordförande redovisade att polisen var inbjuden till mötet men inte kunde delta. 

Det framkom önskemål om att få kontaktperson hos polisen som klubbarna kan 

vända sig till. 

-Det diskuterades också kring miljöfrågor där det framkom att miljökontoret 

genomför besiktningar med höga kostnader som följd. 

-Det redovisades också att kommunen nu satsat på utbyggnad av antalet 

bryggplatser men inte motsvarande för vinteruppläggning. I sammanhanget 

diskuterades behovet/möjligheten att kommunicera efterfrågan av bryggplatser 

mellan klubbarna och kommunen. 

 -Sekreteraren Lars Erik Blomqvist överlämnar BBF:s förtjänstnål nr 155 till 

 Ordförande Lars Larsson för sina ideella insatser för båtlivet inom kommunen. 

 Båtsam erhöll en bokgåva av CVBK. 

 Båtsam erhöll pengagåva (1000kr) av Sunna BK insatt på Sjöräddningsstationen 

 Hasslös konto. 
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