Föreningen Träibatn, årsmöte 2016‐02‐01, hos Arvidssons i Sanda
1
Ordföranden (Roland Stenberg) hälsade samtliga närvarande välkomna.
Almer hedrades med en tyst minut.
Påminnelse om att föreningen fyller 40 år under 2017.
2
Dagordning:
Den föreslagna dagordningen godkändes.
3
Mötets behöriga utlysande:
Mötet utlystes i samband med utsändandet av årsskriften, strax före jul 2015, till
samtliga medlemmar. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
4
Mötets ordförande, sekreterare:
Valdes Roland Stenberg till årsmötets ordförande samt Niklas Wickman till dess
sekreterare.
5
Valdes justeringsmän för protokollet:
Sixten Johansson, Raymond Hejdström.
6
Verksamhetsberättelsen för 2015:
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Lennart Magnusson, uppskattades och lades till
handlingarna.
7
Ekonomisk redovisning för 2015, dels för föreningen, dels för tremänningsbygget,
föredrogs.
 Föreningens ekonomi föredrogs av Kjell Arvidsson. Behållning vid årets slut är
19 260,32 kr. Medlemsavgifterna har uppgått till 15 650 kr.


Tremänningens budget och kostnader föredrogs av Peter Björkegren.

8
Revisorernas rapport föredrogs av Tullan Kalström, ansvarsfrihet föreslogs.
9
Ansvarsfrihet för 2015:
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
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10
Valberedningens förslag till funktionärer i föreningen:
 Ordförande för ett år, Roland Stenberg omval 1 år.
 Lennart Magnusson omval 2 år.
 Peter Björkegren omval 2 år.
 Niklas Wickman kvarstår (1 år).
 Kjell Arvidsson kvarstår (1 år).
Suppleanter:
 Jan Karlsson och Åke Iveby omvaldes på 1 år.
Revisorer för ett år:
 Tullan Kalström omval, Thomas Gahm, nyval.
Valberedning:
 Ola Arvidsson och Raymond Hejdström omvaldes.
Samtliga funktionärer valdes enligt de avgivna förslagen.
11
Budget, planering:
 Styrelsens budgetförslag redovisades av Kjell Arvidsson och godkändes.
 Inventarieförteckningen genomlästes, diskuterades och godkändes. Det
diskuterades om hur mottagandet av Kalkladan (gåva) – värderad till 50 000 kr i
inventarielistan, påverkar vårt kapital. Ladan är försäkrad till fullvärde hos LF.
Lennart informerade om att inventarielistan uppkom för något år sedan för att få
Träibatns ägodelar på pränt.
12
Avgifter:
 Fastställande av medlemsavgift för 2017 och hyra av plats i Kalkladan på vintern:
ingen förändring jämfört med år 2016.
13
Inkomna formella förslag:
 Som föreslagits beslutades att endast publicera årsmötesprotokollet på Träibatns
hemsida i fortsättningen. Det kan ge både ekonomisk fördel för föreningen samt
något mindre miljöbelastning. I samband med att protokollet kommer på
hemsidan, påminns medlemmarna om detta via nyhetsbrevet som går via e‐post.
14
Övriga frågor:
a) Att trycka upp dekaler (att t.ex. ha på bilrutan) med Träibatns logga föreslogs av
Niklas. Svart på vit botten. Efter en del diskussioner kunde majoriteten säja ja till
att trycka c:a 200 runda dekaler. Styrelsen arbetar vidare med detta.
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b) Roland presenterade turerna kring att Styrelsen beslutat att Föreningen ska sy
sju segel till tremänningen Kungen av Herrvik, som ägs av Gammelgarn–
Östergarns hembygdsförening.
c) Roland informerade om att i Västergarns hamn har båtplatserna för träbåtar vid
träbryggan breddats. Arbetet har skett i samarbete med hamnfogden Christer
Winzell. Tremänningen har fått en passande plats längst in vid bryggan.
d) Stadgeändring: Det beslutades att två suppleanter väljs in i styrelsen på ett år i
taget.
15
Mötets avslutande:
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vi bjöds på nyrökta flundror, hembakt bröd. Tack Ola och Kjell för att ni ordnat detta.
Styrelsen bjöds även på färska tulpaner!
Till kaffet med nybakt rulltårta fick vi se bilder från olika seglingar och begivenheter
med anknytning till gotlandssnipor i olika storlekar. Bilderna hade plåtats av Raymond
och sträckte sig från åren 1977 till mitten av 80‐talet. Tack för det Raymond som visade
bilderna med förklarande detaljer därtill.
Vid protokollet
Niklas Wickman

Justeras
Sixten Johansson

Raymond Hejdström

