Fiskarfjärdens båtklubb, Skärholmen

Sida 1 (3)

Protokoll fört vid årsmöte 2020-03-09 kl 1900 virtuellt möte

§ 1 Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Anders Stenström.
§ 2 Val av funktionärer till årsmötet
Till mötesordförande utsågs Anders Stenström, till mötessekreterare utsågs Tina Trollmo. Till
rösträknare tillika justeringsmän utsågs Max Carlsson och Lennart Karlsson.
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades varit utlyst i enlighet med stadgarna. Kallelse skickades med epost den 25
februari 2020.
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
§ 5 Verksamheten för FBK
5.1 Verksamhetsberättelsen för 2020 sammanfattades av ordföranden (bilaga 1).

5.2 Föreningens bokslut föredrogs av kassören Hanna Al-Nehlaoui Nordstrandh (bilaga 2).
5.3 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ulf Ivarsson. Revisorerna Ulf Ivarsson och Jan
Mauritzon tillstyrkte balans- och resultaträkning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
5.4 Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslut samt beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för år 2020.
§ 6 Verksamheten för SVI
6.1. Verksamhetsberättelsen för SVI sammanfattades av ordföranden.
6.2. Bokslutet presenterades av ordföranden.
6.3. Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Revisorer Jan Mauritzon och Signe Grassman
tillstyrkte balans- och resultaträkning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
6.4. Årsmötet beslöt att bevilja SVI’s styrelse ansvarsfrihet för år 2020.

§ 7 Val av FBK-funktionärer för 2021

Hans Sköld , sammankallande för valberedningen, presenterade förslag till nya
styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning för 2021. Max Carlsson anmälde intresse att vara
kassör för klubben.
Följande beslöts av årsmötet:
Bo Nilson valdes som hamnkapten på 2 år.
Leo Ängeslevä valdes som ledamot på 2 år.
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Max Carlsson valdes som kassör på 2 år.
Nils Wennberg, Tony Lönnqvist och Johan Bengtsson valdes som suppleanter på 1år.
Som revisorer valdes Ulf Ivarsson och Jan Mauritzon på 1 år. Som revisorssuppleant valdes Stefan
Hultstrand på 1 år.
Till valberedning valdes Hans Sköld, Leif Läräng och José Maydagan.
Som revisor för FBK i SVI valdes Jan Mauritzon. Ingen revisorsuppleant valdes.
(Ledamöterna Anders Stenström, Tina Trollmo, Björn Lindelöf och Omar Neusser valdes 2020 på 2
år.)
§ 8 Nomineringar till ledamöter i SVI styrelse
Årsmötet beslöt att föreslå Anders Stenström och Bo Nilson som ledamöter på 1 år, Tomas
Bräne som ledamot på 2 år och Leo Ängeslevä som suppleant på 1 år.

§ 9 Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner hade inkommit.
§ 10 Arvoden och ersättningar
Årsmötet beslöt om oförändrade arvoden för ordförande, kassör, hamnkapten, vaktchef och
sekreterare (5000 SEK/år). Övriga ledamöter, inklusive suppleanter, erhåller 2500 SEK/år
förutsatt att dessa deltagit i fler än hälften av styrelsemötena eller på annat sätt aktivt arbetat
med styrelse- eller klubbarbetet. Alla i styrelsen inklusive suppleanter är vaktbefriade.
§ 11 Verksamhetsplan
Föreslagen verksamhetsplan godkändes.
Klubbträffar för ökade kunskaper om förtöjning och torrsättning/ motorkonservering kommer
att anordnas. Informationsträffar för nya medlemmar kommer att hållas ca 1 gång per månad.
Det finns även möjlighet att träffa styrelsen före varje styrelsemöte. Schema för klubbträffarna,
info-möten och styrelsemöten kommer att läggas på hemsidan och mailas till alla medlemmar.
En eller två förarintygskurser och en kustskepparkurs planeras att erbjudas medlemmarna under
hösten, under förutsättning att pandemisituationen tillåter det. FBK bekostar kursavgiften för
förarintygskurserna.
§ 12 Avgifter
Styrelsen föreslog att båtplatsavgiften för 2021 förblir oförändrad. Årsmötet beslöt att bifalla
styrelsens förslag.
§ 13 Budget för 2021
Budgeten presenterades av kassören och godkändes av mötet (bilaga 4). Enligt budgeten
kommer klubben att gå med underskott under 2021, vilket främst beror på planerad installation
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av kameraövervakning och behov av underhåll av klubbhuset. Årsmötet godkände budgeten då
klubben kommer att ha en relativt stor kassa trots underskottet.
Kassören informerade om att den del av klubbens kassa som utgörs av depositioner för nycklar,
vakt och arbetsplikter är att betrakta som ett lån av medlemmarna och inte disponibla som
likvida medel.
§ 14 Information från styrelsen
Ordföranden presenterade resultatet av höstens enkät, som delades ut vid arbetsdagarna under
hösten 2020. Vi tackar för de 77 svaren. Resultaten stämmer till stor del överens med planerna
för året med att bland annat montera kameror på bryggorna och byta plank i bryggorna där så
behövs. Parkeringssituationen går inte att ändra, då vi inte besitter några P platser. Vi
rekommenderar att i stor utsträckning parkera på stora parkeringen vid Gröna Huset.
I år träder kravet på biocidfria bottenfärger i kraft för båtar med hemmahamn i Mälaren, vilket
innebär att båtägaren måste intyga att båten är biocidfri innan den kommer till vår hamn. Om
man inte vet vilken bottenfärg båten är målad med och inte vill bekosta mätning måste
bottenfärgen skrapas bort för att kunna intyga att båtbotten är biocidfri.
§ 15 SVI frågor

Vagnspersonal sökes för att sjösätta och ta upp båtar på varvet. Om du är intresserad att lära dig
detta och hjälpa till hör av dig till varvschefen Anders Stenström. Viss ersättning utgår.
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

Vid Protokollet

Tina Trollmo
Justeras:
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