
 Årsmötesprotokoll Föreningen Träibatn 2021 

Måndag den 7 juni 2021, kl 18:30, vid Kalkladan i Västergarn 

Närvarande: Anders Ljungholm, Håkan Westberg, Pelle Öland, Niklas Wickman, Silke Martinen, Jan 
Karlsson, Tage Nyman, Lennart Magnusson, Johan Bergström, Christer Winzell, Peter Björkegren, Lars 
Klingstedt, Sven Ahlgren, Raymond Hejdström, Bitte Hejdström, Roland Stenberg, Kjell Arvidsson, Ola 
Arvidsson med flera. 

 

1. Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Roland Stenberg öppnade mötet och hälsade de 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 Håkan Westberg till sekreterare. 
 

5. Val av två justeringsmän 
Anders Ljungholm och Raymond Hejdström valdes till justerare av protokollet, tillika 
rösträknare vid mötet. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Roland Stenberg läste verksamhetsberättelsen. Beslutades att överlåtelsen av Ojmundsbåten 
till dess hemort i Hamra skall läggas till i texten och vissa smärre fel rättas. Lades till 
handlingarna. 
 

7. Ekonomisk redovisning  
Föreningens ekonomi föredrogs av kassören Föreningen har haft ett ekonomisk överskott 
under året. Efter presentationen 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 2020. 
 

10. Val  
Mötet valde styrelse och andra funktionärer enligt följande: 

a. Ordförande för ett år: Roland Stenberg (omval 1 år) 
b. Styrelseledamöter: 

- för två år: Lars Klingstedt (nyval) och Håkan Westberg (omval) för en 
period av två år. 



 
c. Suppleanter för ett år: Silke Martinen (omval) och Johan Bergström (omval) 
d. Revisorer för ett år: Thomas Gahm, Christer Winzell (båda omval) 
e. Valberedning för ett år: Ola Arvidsson (omval) och Niklas Wickman (omval) 

 
Kjell Arvidsson, avgående kassör, avtackades. 
 

11. Avgifter 
a. Fastställande av medlemsavgift för 2022: 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 2021-2022: Mötet 
beslutade att behålla avgifterna på samma nivå som nu: 500 kr/båt  

 
12. Inkomna formella förslag 

a. Inga motioner har inkommit. 
b. Styrelsen föreslår en stadgeändring, gällande stadgans §3: 

Lydelsen ändras: 
från ”Medlem som själv begär utträde eller som trots påminnelse inte betalt 
medlemsavgift under två på varandra följande kalenderår anses ha lämnat 
föreningen.”   till ”Medlem som själv begär utträde anses ha lämnat föreningen. 
Även medlem som trots påminnelse inte betalat det aktuella årets medlemsavgift 
före dess tredje kvartals slut anses ha lämnat föreningen.” 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

13. Övriga frågor 
a. Jan Karlsson berättade att han kontaktats av Medeltidsveckan, som önskar att vi kan 

transportera en deltagare i en programpunkt (en medeltida munk) till murfallet som 
del i programpunkten. 
Förslaget lämnas till styrelsen att behandla. 

b. Lennart Magnusson föreslog att föreningen strävar efter att finna en mer lättseglad 
enmänning som bättre än Rafna kan tjäna som mindre båt för föreningens 
medlemmar. Han erbjuder sig också att köpa Rafna som del i finansieringen av 
anskaffningen av den nya enmänningen. 
Förslaget lämnas till styrelsen att behandla. 
 

14. Mötets avslutande 
Mötesordföranden tackade de närvarande för deltagandet och engagemanget. 
 

Efter årsmötet bjöds vi på grillkorv och kvällskaffe med sötebröd av Peter Björkegren och Ola 
Arvidsson. Kjell Arvidsson fick en bunt sparris som tack för det fleråriga arbetet som kassör. 

 

 

 

 

Håkan Westberg  Raymond Hejdström Anders Ljungholm 

Sekreterare   Justerare  Justerare 


