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Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

1. Mötets öppnande 

 Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna 

och förklarar årsmötet öppnat.  

 P-A redogör därefter för innehållet i en inlaga från 

klubbens revisorssuppleant Lars Lindholm (protokollsbilaga 2), i 

vilket det dels redogörs för anledningen till att någon revision inte 

har kunnat genomföras, dels föreslås att punkterna 10 och 11 

enligt dagordningen ska avhandlas i anslutning till vårmötet den 

11 april 2011. Årsmötet godkänner förslaget. 

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen 

 Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen. 

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst 

 Årsmötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning. 

 

4. Fastställande av röstlängd, fullmakt skall innan mötet 

lämnas till styrelsen 

 Det beslutas att närvarolistan ska utgöra röstlängd 

(protokollsbilaga 1). 

 Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför 

årsmötet.  

 

5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll samt val av 2 rösträknare 

 Årsmötet väljer Ove Sahlén och Ove Lindvall att vara 

justeringsmän och rösträknare. 
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6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll 

 Protokollen från höstmötet den 11 oktober respektive 7 

december 2010 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson, varpå 

de godkänns. 

 

7. Skrivelser och rapporter 

 Det konstateras att det inte förekommer någon skrivelse att 

redogöra för. 

 P-A Söderdahl redogör för anledningen till att HBK inte 

kan få tillgång till bryggplatser i Henriksdalshamnen under 2011. 

Årsmötet diskuterar frågan. 

 P-A redogör för ett samtal han har haft med 

Idrottsförvaltningen och Thomas Wiklund angående behov av ett 

möte. Thomas Wiklund lovade att återkomma i frågan. I 

anslutning härtill utvecklar P-A de behov som styrelsen har 

bedömt att klubben har fråga om utnyttjande av 

Henriksdalshamnen. 

 P-A redogör vidare för ett miljöprojekt med elbilar och 

elbåtar, som styrelsen har förklarat att HBK är intresserad av att 

delta i. 

 Slutligen redogör P-A för ett styrelsebeslut angående 

administrativ samverkan med Fisksätra båtklubb (FBK), 

innebärande att FBK administrerar avgifter för alla HBK- 

medlemmar som har sin båt i Fisksätrahamnen eller upplagd på 

Skogsö. Nämnda samverkan innebär att berörda HBK- 

medlemmar även får medlemskap i FBK utan extra kostnad. 

Årsmötet förklarar sig positivt till åtgärden. 

 

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och 

med punkt elva 

 Mot bakgrund av vad som har redogjorts för inledningsvis, 

bestämmer mötet att inte välja någon annan ordförande än 

sittande att leda dagens förhandlingar. 

 

9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2010 

 P-A Söderdahl redogör för innehållet i 

verksamhetsberättelsen. Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet 

i förvaltningsberättelsen enligt protokollsbilaga 3.  

 I anslutning till redogörelsen upplyser P-A att styrelsen har 

beslutat att årets vedhuggarhelg, på grund av dålig uppslutning 

tidigare, kommer att utgöra arbetsplikt. 



 Protokoll Sida 

 PROTOKOLL 3 (4) 
 Datum Revision Beteckning S-klass 

 2010-02-21    I 
   

  Org. nr 802001-3390 
 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

 

10. Revisionsberättelse 

 Det antecknas att punkten, enligt beslut under punkten 1 

ovan, ska avhandlas i anslutning till vårmötet. 

 

10 a. Disposition av verksamhetsårets resultat 

 Se notering under punkt 10. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Se notering under punkt 10 

 

12. Fastställande av avgifter och arvoden 

 Ing-Marie Nilsson redogör för styrelsens förslag angående 

avgifter och arvoden, som innebär att bibehålla de för 

verksamhetsåret 2010 fastställda avgifterna och arvodena även för 

verksamhetsåret 2011. 

 Efter en kort diskussion beslutar årsmötet i enlighet med 

förslaget. 

 

13. Budget 2011 

 P-A Söderdahl redogör för innehållet i budgetförslag 

(protokollsbilaga 4). Efter diskussion om budgeterat belopp 

avseende underhåll av Holmen beslutar årsmötet i enlighet med 

förslaget. 

 

14. Motioner 

 Det antecknas att någon motion inte har inkommit. 

 

15. Val enligt stadgarna 

 Valberedningen, genom Robert Arnald, redogör för förslag 

till val av styrelseledamöter m.m., inklusive fyllnadsval 

(protokollsbilaga 5) 

 Stadgeenligt val 

a) Val av revisor 

  Mötet omväljer Ewa Smedberg att vara revisor i två år. 

b) Val till valberedningen 

  Mötet omväljer Robert Arnald att ingå i valberedningen i 

två år. 

 Fyllnadsval 

 a) Val av sekreterare 

 Mötet väljer Marie Zachrisson att vara sekreterare i två år. 

 b) Val av revisor 

 Mötet väljer Michael Andersson att vara revisor två år 
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 c) Val till valberedningen 

 Mötet väljer Michael Andersson att ingå i valberedningen i 

två år 

  

16. Övriga frågor 

 Bengt Palm efterfrågar anledningen till att revisionen inte 

har kunnat genomföras i tid. Frågan besvaras av ordföranden. 

 Kurt Zachrisson föreslår att HBK styrelse ska verka för att 

medlemmar tillhörande Fisksätra båtklubb frivilligt ska beredas 

möjlighet att betala ett belopp på 100 kronor till HBK. Dessa 

avgifter ska enligt förslaget användas för underhåll av Holmen. 

 Lars Lindholm propagerar för att HBK hemsida innehåller 

uppdaterad information om verksamheten inom HBK. 

 Claes Högblom tar upp fråga om att täcka vakanser inom 

Holmkommittén. Ordföranden förklarar att han avser att ta upp 

saken i särskild ordning, och meddelar att Madis Tampöld har 

förklarat sig villig att hjälpa till samt styrelsens ledamöter också 

får tas i anspråk för uppgiften. 

 

17. Avslutning 

 P-A Söderdahl meddelar att medlemmarna Anna-Greta 

Lindqvist, Gunnar Gollne och Bo Bergman har avlidit sedan 

föregående medlemsmöte (höstmötet). Det konstateras att Bo vid 

sin bortgång, med sina 95 år, var klubbens äldsta medlem. För att 

hedra minnet av de bortgångna kamraterna hålls en tyst minut. 

 P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och 

förklarar årsmötet avslutat. 

 

--- 

Vid protokollet      Justeras 

 

 

 

 

Vice sekreterare Göran Olsson   Ordförande P-A Söderdahl 

 

 

 

Justeras       Justeras 

 

 

 

Ove Sahlén     Ove Lindvall 


