Årsmötesprotokoll Föreningen Träibatn 2019
Måndag den 4 februari 2019, 18:30, i Sanda gamla affär (hos Ola Arvidsson)

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Peter Björkegren öppnade mötet och hälsade de 18 närvarande
medlemmarna välkomna.
2. Dagordningens godkännande
Den föreslagna dagordningen godkändes.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts i samband med utsändandet av årsskriften, i mellandagarna 2018, till
samtliga medlemmar, det har även funnits information om årsmötet på föreningens hemsida
och påminnelse har även kommit ut via nyhetsbreven. Mötet befanns vara
behörigt utlyst.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Peter Björkegren valdes till ordförande och Sixten Johansson till sekreterare.
5. Val av två justeringsmän
Aron Hejdström och Lennart Magnusson valdes av mötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Peter Björkegren berättade vilka som suttit i styrelsen och hur många möten vi haft och
Niklas Wickman läste därefter verksamhetsberättelsen. Lades till handlingarna.
7. Ekonomisk redovisning
Föreningens ekonomi föredrogs av föreningens kassör Kjell Arvidsson. Föreningen gick lite
plus. Därefter följde frågestund.
8. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Christer Winzell, ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val
Mötet valde enligt följande förslag.
Valberedningens förslag:
a. Ordförande för ett år: Roland Stenberg (omval 1 år)
b. Styrelseledamöter för två år: Kjell Arvidsson, Niklas Wickman (omval 2 år)
c. Suppleanter för ett år Silke Martinen (omval 1 år) och Ylva Einarsdotter (nyval 1 år)
d. Revisorer för ett år: Thomas Gahm, Christer Winzell (omval 1 år)
Mötets förslag:
e. Valberedning för ett år: Ola Arvidsson (omval 1 år) och Håkan Westberg (nyval 1 år)

11. Fastställande av budget för 2019
Styrelsens budgetförslag redovisades av Kjell Arvidsson. Efter frågestund godkändes
förslaget. Till kommande år föreslogs att budgeten kompletteras med en sammanställning
över vilka belopp som sökts från olika stiftelser och fonder. I nuläget finns i princip alla
ansökningsdokument från år 2000 i en pärm hos Lennart Magnusson.
12. Avgifter
a. Fastställande av medlemsavgift för 2020: Mötet beslutade att behålla avgifterna på
samma nivå som nu dvs. enskild medlem: 150 kr, familjemedlemskap: 200 kr och
ungdomsmedlem (upp till 18 år): 50 kr.
b. Fastställande av hyra för vinterförvaring av båt i kalkladan vintern 2020‐2021: Mötet
beslutade att behålla avgifterna på samma nivå som nu: 500 kr/båt
13. Inkomna formella förslag
a. ‐ Inga förslag har inkommit
14. Inventarielistan
Inventarielistan diskuterades och godkändes. Bland annat diskuterades kalkladans värde.
Eftersom vi inte kan sälja den är värdet lågt satt. Dock konstaterades att ladan är
fullvärdesförsäkrad. Det konstaterades också att föreningen inte har behov av en
traktorskopa, och att denna kan säljas om tillfälle ges. Förslag att upprätta en förteckning
över litteratur och fotoalbum diskuterades. Styrelsen gavs i uppdrag att fortsätta med det
arbetet.
15. Övriga frågor
a. Aktuella vinteraktiviteter
‐ Segelsömnad planeras till 22‐24 februari för att sy till Pelle och Johans
båtar och 1‐3 mars till Lisa af Mölnor. Arbetet sker i Sanda bygdegård.
Intresse anmäls till Pelle för 1a helgen och till Håkan 2a helgen.
‐ Utflykt till Östergarn för att se på tre båtar och maskinmuseum planeras till
30 mars.
‐ 27 april skulle Erik Olsson fyllt 100 år. Utställning m.m. i Sanda bygdegård
planeras. Ev ska Ungmor visas upp där.
b. Inför sommarsäsongen
‐ Seglarkurs hålls i sommar.
‐ Roddkurs för tremänning kommer hållas av Lennart i sommar.
‐ Djupvik och Vändburg. Vi deltar ifall de ber oss komma.
‐ Intresse finns för lite längre seglatser i sommar, förslag uppkom på Gotland
runt, till Stora Karlsö, till Rågö och runt Fårö.
‐ Förslag för att lättare få kontakt med seglingssugna vid gott seglingsväder
diskuterades. Båtansvarig håller koll på när båtarna är upptagna. De
behövs i Västergarn alla måndagar.
‐ Önskan om medlemsmatrikel till nästa årsmöte kom upp.
c. Sommarförvaring av båtar i ladan undanbedes
Platsen behövs till kursverksamhet och skolaktiviteter.
Ladan bör vara tom 13/5 – 16/9.

d. Träibatn‐tröjor
Ola tar emot beställningar för att trycka upp nya tröjor.
16. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade Tullan, Ola och Sixten för arbetet med årsskriften och
almanackan och förklarade därmed mötet avslutat.

Vi bjöds på smörgåstårta, kaffe, bild‐ och filmvisning. Tack Ola, Kjell och Raymond för att ni ordnat
detta!
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