Årsmötesprotokoll Föreningen Träibatn 2020
Måndag den 3 februari 2019, kl 18:30, i Sanda gamla affär (hos Ola Arvidsson)
Närvarande: Björn Ekström, Håkan Westberg, Ylva Einarsdotter, Pelle Öland, Niklas Wickman,
Silke Martinen, KarlFredrik Andersson, Jan Karlsson, Magnus Hägg, Rolf Lundström, Tage Nyman,
Lennart Magnusson, Johan Bergström, Christer Winzell, Peter Björkegren, Lars Klingstedt, Mikael
Hellgren, Sven Ahlgren, Raymond Hejdström, Sven‐Ove Svensson, Ingvar Lindros, Bob Gerrars,
Maria Brunnskog, Thomas Gahm, Roland Stenberg och Ola Arvidsson.

1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Roland Stenberg öppnade mötet och hälsade de 26 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 inför jul 2019, 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
Roland Stenberg valdes till ordförande och Ola Arvidsson till sekreterare.
5. Val av två justeringsmän
Ylva Einarsdotter och Silke Martinen valdes till justerare av protokollet, tillika rösträknare vid
mötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Roland Stenberg läste verksamhetsberättelsen. Lades till handlingarna.
7. Ekonomisk redovisning
Föreningens ekonomi föredrogs av revisorerna eftersom föreningens kassör Kjell Arvidsson
var frånvarande på grund av sjukdom. Föreningen har gått lite back. Därefter följde frågor
och diskussion om ekonomin.
8. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse presenterades av Christer Winzell, ansvarsfrihet för styrelsen
föreslogs.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

10. Val
Mötet valde enligt följande:
a. Ordförande för ett år: Roland Stenberg (omval 1 år)
b. Styrelseledamöter:
‐ för två år: Peter Björkegren (omval),
‐ för två år: Ylva Einarsdotter (nyval)
‐ för ett år: Håkan Westberg (nyval)
c. Suppleanter för ett år: Silke Martinen (omval) och Johan Bergström (nyval)
d. Revisorer för ett år: Thomas Gahm, Christer Winzell (båda omval)
e. Valberedning för ett år: Ola Arvidsson (omval) och Niklas Wickman (nyval)
11. Fastställande av budget för 2020
Styrelsens budgetförslag redovisades. Efter frågestund godkändes förslaget.
12. Avgifter
a. Fastställande av medlemsavgift för 2021: 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. Det har inkommit 22 motioner, behandlande ett flertal olika områden. Styrelsen har
grupperat motionerna i tio olika grupper. Motionerna och styrelsens
sammanfattande bedömningar diskuterades av mötet. Beslutades att överlämna
motionerna och diskussionens analyser till styrelsen med syfte att fortsätta utveckla
verksamheten.
14. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade de närvarande för deltagandet och engagemanget och dem som
lett olika verksamheter under året.
Vi bjöds på smörgås och kaffe/te av värden Ola Arvidsson. Ola ombads också framföra allas våra tack
till sin mor, som bakat det goda brödet!
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