
Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2020 

Plats: Ifö Bromöllas klubbhus Strandängen. 

Datum: 18 mars 2020 

Antal närvarande: 13 personer. 

1. Ordföranden Pelle Sandberg hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

2. Årsmötet befanns behörigt utlyst. 

3. Dagordningen fastställdes. 

4. Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Pelle Sandberg och till sekreterare att föra 

årsmötesprotokollet valdes Jörgen Klein. 

5. Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Ingvar Lorentzson och Leif Persson. 

6. Anna Birgersson föredrog delar av verksamhetsberättelsen, hela fanns att läsa i kompendium på 

borden. 

7. Anna Birgersson föredrog resultat och balansräkningen som godkändes och lades till 

handlingarna. 

8. Anna Birgersson föredrog revisionsberättelsen. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och berättelserna lades till 

handlingarna. 

10. a) Fastställande av klubbens medlemsavgift. Fastställdes oförändrad. 

b) Fastställande av ersättning arbetslagen. Fastställdes oförändrad. 

c) Fastställande av övriga avgifter. Fastställdes hamnavgifter oförändrade. Justering  

                   avgifter nya B-bryggan kommer att göras när den är färdigställd. 

d) Fastställande av ersättning för arbetsinsats. Fastställdes oförändrad. 

 

11. Motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor. 

Inga övriga frågor fanns att ta ställning till. 

  

12. Val av ordförande. 

Till ordförande på 2 år, valdes Patrik Hedlund.   

13. Val styrelseledamöter för en tid av två år vid jämnt år 

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Anna Birgersson, Mats Pedersen, Jörgen Klein,  

Rickard Persson och Pelle Sandberg (sitter 1 år för överlämning och stöttning av nyvalde 

ordföranden). 

14. Val av revisor för en tid av 2 år vid jämnt år. 

Revisor för 2 år valdes Dan Lindström 

15. Val av revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

Staffan Kvist valdes till revisorssuppleant på 1 år 



16. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande. 

Mötet föreslår att styrelsen inom sig utser valberedning inför nästa år. 

Fastställdes enligt styrelsens förslag. 

17. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor förelåg för behandling. 

18. Årsmötesförhandlingarna avslutas. 

Avgående ordförande Pelle Sandberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

Pelle överlämnade ordförandeklubban till nyvalde ordföranden Patrik Hedlund. 

 

 

Före årsmötet informerade Bromöllas räddningschef, Anders Olofsson, allmänt om hur man ska 

undvika att brand ska uppstå i våra hem. Han redogjorde hur man ska hantera en händelse på 

sjön då räddning behöver påkallas. 

 

Efter mötet redogjorde Pelle för det nya ”hamnavtalet” med kommunen och om vad som händer 

vad gäller nya bryggor. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Jörgen Klein 

 

Justeras: 

 

 

Ingvar Lorentzson   Leif Persson 

 

 


