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Strömsborgs båtklubb 2022-10-23

Protokoll
Halvårsmöte 2022-1 0-1 1

Mötet öppnandes av ordfrrande Tomas Ostlund

Fastställande av röstlängd ftir mötet

15 medlemmar fanns närvarande

Mötet befanns behörigen utlyst
annonserat på

i. klubbens hemsida sedan 2022-07-31
ii. Facebookgruppen sedan 2022-09-17
iii. Kallelse har gått ut med mail och post2022-10-04

Fastställande av dagordning

Dagordningen i enlighet med stadgarna fastställdes att foljas

Tomas Östlund valdes som ordftirande och Hans Wiklund som sekreterare frr
mötet

Jukka Siipola och Per Sahlberg valdes att sköta rösträkning och justera

protokollet

Årsmötesprotokollet fr än 2022 -03 -29 fore dro gs och lade s till handl in gama

Föredragning av styrelsens verksamhets- och ftirvaltningsberättelse for senaste

halvåret

Verksamhetsberättelsen foredrogs och diskuterades innan den

med godkännande lades till handlingaffia

Balans- och Resultatrapport foredrogs

Klubben har ackumulerat kapital ftir att kunna göra några mer

kostsamma renoveringar 2022 och fortsatt 2023

a. Mittpiren (klar 2022)
b. Bryggan mot kanotiläggningsplatsen

c. Rampen vid klubbstugan

d. Bryggan vid ftirrådsboden

e. Stolparna vid trailerplatserna på klubbstugsidan
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Shömsborgs båtklubb 2022-10-23

. Resultatmässigt budgeteras ft)r ett underskott pä ca 184 000 kr ftir 2022

och62 000 ftir 2023. På Föreningskonto fanns 519 048 kr och

Placeringskonto 180 000 kr 2022-09-28.Däkvarstår kostnaderna for
renoveringen av mittpiren att betala.

9. Verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret fastställdes

10. Avgifter for det nya verksamhetsåret beslutades vara ofiirändrade - desamma

som 9ä111 for 2021.

I l. Inga propositioner eller motioner fanns aff avhandla (Se övrigt)

12. Mötet avslutades

Övrigt
Vid mötet diskuterades sommarens/höstens vattennivå i Yngern och de svar klubben fau
från kommunen och liinss§relsen vid beskrivning av läget ftir båtklubbens verksamhet.
Lars-Olof Gren har under en §rraårsperiod registrerat extrema vattenstånd, både höga
och låga. Styrelsen tog på sig att med dagens vattenstånd som utgångspunkt ftir
kalibrering presentera mätningarna ftir kommunen och låinsstyrelsen.
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