Föreningen Träibatn, årsmöte 2018‐02‐05, hos Arvidssons i Sanda
1
Ordföranden Roland Stenberg, öppnade mötet med att hälsa samtliga närvarande
välkomna. 25 personer.
2
Dagordning:
Den föreslagna dagordningen godkändes.
3
Mötets behöriga utlysande:
Mötet har utlysts i samband med utsändandet av årsskriften, i mellandagarna 2017, 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
Mötets ordförande, sekreterare:
Valdes Roland Stenberg till årsmötets ordförande samt Niklas Wickman till dess
sekreterare.
5
Val av två justeringsmän för protokollet:
Aron Hejdström och Håkan Westberg.
6
Verksamhetsberättelsen för 2017:
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Roland Stenberg, uppskattades och lades till
handlingarna. Bra sammanfattat.
7
Ekonomisk redovisning för 2017:


Föreningens ekonomi föredrogs av föreningens kassör Kjell Arvidsson, och
godkändes.
Medlemsavgifterna har uppgått till 18 650kr. Varav 9 450kr från enskilda
medlemmar och 9 200kr från familjemedlemskap.

8
Revisorernas berättelse:
Föredrogs av Tullan Kalström, ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.
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9
Ansvarsfrihet för 2017:
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10
Val: Valberedningens förslag:
 Ordförande: 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:
 Sixten Johansson omvaldes på 1 år.
 Silke Martinen föreslogs och valdes in som suppleant på 1 år.
Revisorer för ett år:
 Thomas Gahm, omval. Christer Winzell, nyval.
Valberedning:
 Ola Arvidsson och Raymond Hejdström omvaldes.
Samtliga funktionärer valdes enligt de avgivna förslagen.




Tack till Tullan Kalström, som önskade stå över det revisoruppdrag, hon åtagit
sig för Träibatn under många år.
Tack till Jan Karlsson som valde att inte kandidera till omval efter flera år i
styrelsen.
Raymond, som dock meddelat styrelsen i tid att han ville stiga åt sidan för ett
nyval i valberedningen, godtog ett omval för 2018.

11
Fastställande av budget för 2018:
 Styrelsens budgetförslag redovisades av Kjell Arvidsson och godkändes.
 Inventarieförteckningen godkändes.
 Båtarnas försäkringsvärden kommer att behöva justeras under våren 2018, i
samförstånd med försäkringsbolaget LF, till mer realistiska ekonomiska värden.
Det har också efterfrågats en lösöresförsäkring då endast de seglande båtarna
och Kalkladan är försäkrade.
12
Avgifter:
 Fastställande av medlemsavgift för 2018: ingen förändring jämfört med år 2017.
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Inkomna formella förslag:
 Förra årets motion: ‐ Om ökad användarvänlighet för föreningens båtar, för att
hålla båtarnas skick enkelt funktionellt brukbara för medlemmarna. Styrelsen
har under året försökt eftersträva att upprätthålla motionens intentioner.
 Ett nytt förslag har inkommit från flera håll muntligen till styrelsen: Förslaget
innebär att inköpa eldrivna och ”manuella” handverktyg. Vi behöver ha verktyg
”på plats” och inte vara beroende av att vissa medlemmar tar med verktyg
hemifrån varje måndag. Styrelsen ser till att söka pengar för ändamålet.
14
Övriga frågor:
a) Dekaler: Runda vita dekaler mer föreningens namn och logotyp tryckt i svart,
kommer snart att finnas tillgängliga.
b) Sömnad av segel till Amiralen som ägs av Östergarn‐Gammelgarns
hembygdsförening: Ett sömnadsprojekt i god vilja har börjat utarbetats mellan
föreningarna. Träibatns medlemmar kommer att tillfrågas att hjälpa till att sy ett
segelställ på sju segel till den modifierade tvåmänningen byggd troligen 1923,
efter amiral Häggs ritningar. Deras förening kommer att göra Amiralen
seglingsklar för planer på en ungdomssatsning.
c) Västergarns hamn. Utvändig putsning av föreningens Kalklada är planerad att
återupptas till våren.
Christer Winzell informerade berättade om bl.a. om grävningen vid ån och en del
förbättringar vid hamnen.
d) Johan Bergström med granne berättade om den ekstock som de donerat till
Träibatn. Tanken är att den ska sågas till grova ämnen till roningar, för framtida
båtrenoveringar och byggen.
e) Sixten förmedlade ett önskemål om en kurs till vårsommaren, för att lära sig
segla föreningsbåtarna.
f) Lena‐Maria som äger en Shetlandsbåt, får i uppdrag att presentera ett förslag om
en studieresa till Shetlandsöarna till sensommaren augusti/september.
g) Roland berättade om fortsättningen på vad organisationen Kysten i Norge har
dragit igång. Det har kommit till, att kulturdepartementen i de nordiska länderna
kommer att nominera traditionen av klinkbyggning, till UNESCOS världsarvslista
inbjudit till ett möte i Stockholm om att ansöka om att göra klinkbyggning av
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båtar, till en plats på Unescos lista för immateriellt världsarv. Träibatn stödjer
sedan tidigare denna gärning.
h) RAN skulle kunna segla till Öland i sommar enligt önskemål. Förslag emottages
till styrelsen på hur det skulle kunna anordnas.
15
Mötets avslutande:
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vi bjöds på smörgåstårta, kaffe och kärleksmums. Tack Ola och Kjell för att ni ordnat
detta. Lena‐Maria bjöd, med slukande åtgång, på utsökta lakritsbåtar och chokladägg.
Tack!

Vid protokollet
Niklas Wickman

Justeras
Aron Hejdström

Håkan Westberg

