Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2021
Plats: Digitalt via formulär på webben
Datum: Svar inkomna senast 28 februari2O2T
Deltagare: 13 personer

L.

Årsmötet förklarades öppet när användaren påbörjat svarsformuläret.

2.

Årsmötet befanns behörigt utlyst via brev och hemsida.

3.

Dagordningen fastställdes.

4.

Då detta var ett digitalt årsmöte fanns ingen ordförande och sittande sekreterare

Jörgen Klein har skrivit protokollet efter att vi sammanställt alla svar som kommit in
senast 2OZt-02-28.
5.

Tilljusterare av årsmötesprotokollet valdes Anna Birgersson och Richard Persson.

6.

Verksamhetsberättelsen fanns att läsa i kompendium på nätet.

7.

Resultat och balansräkningen fanns att läsa i kompendium.

8.

Revisionsberättelsen fanns att läsa i kompendiet.

9.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och berättelserna
lades

till handlingarna.

l-0. Fastställande av avgifter och ersättningar:

a)

Medlemsavgifter för år 2022 beslöts höjas med 100 kr enligt följande:
Enskilda medlemmar 300 kr och familjemedlemskap 350 kr.

b)

Ersättning för bojlaget beslöts vara oförändrat 300 kr per boj.

c)

Hamnavgifter för 2022 beslöts justeras enligt följande:

BryggaA-6meterbom
BryggaA-Smeterbom
Brygga B till G:
Plats med l- Y-bom
Bom 4,5 meter

5
Bom 6
Bom

U

meter
meter

Gammalt

Nytt

3 000

2 000 kr

kr
3 500 kr
kr
1 300 kr
L 400 kr
1 500 kr
1 050

2 500 kr
1 200 kr
1 400 kr

1 500 kr
1 600 kr

ppläggningsplats

vid samtida brygg.platsin nehav
Utan samtida bryggplatsinnehav
Gåstplats från andra dygnet

300 kr
3 000 kr

30 kr

oförändrad
oförändrad
50 kr

Tillfälliga besökare som kontaktar Turistbyrån och får engångstillträde till
hamnen erlägger 50 kr i rampavgift per dygn.

d) Avdrag på nästkommande

års bryggavgift beslöts höjas i samband med justering
av bryggpriserna till 300 kr per arbetstillfälle som städdag eller annan
arbetsinsats som styrelsen finner likvärdig.
Maximalt avdrag per år är 600 kr.

11. lnga motioner fanns inkomna.
Styrelsen inkom med en proposition angående stadgeändring enligt följande:
Styrelsen föreslår stodgeöndring ovseende antolet ledomöter som minst ska ingå i
styrelsen utöver ordföronde. Då det blivit ollt svårore ott rekrytero medlemmar som vill
engagero sig i styrelsearbete föreslår styrelsen att MINSTA antalet ledamöter ska
minskos till 6 st (rir idog st).

I

Propositionen godkändes och tas upp även vid nästa årsmöte för slutgiltigt
godkännande då det fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på varandra
följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
12. Sittande ordförande Patrik Hedlund har L år kvar.

13. Pelle Sandberg, Mats Pedersen, Kenny Olsson, Sven-Åke Nicklasson och
Peter Barrdahl ställer ej upp för omval.
Jonas Bengtsson, Brian Toft och Anders Nilsson nyvaldes som ordinarie ledamöter för 2
år.
14. Andre Niewerth omvaldes som revisor på två år vid ojämnt år.
15. Staffan Kvist omvaldes som revisorssuppleant på ett år.

16. Beslöts att styrelsen inom sig utser valberedning.
L7. En medlem inkom med fråga angående arbetsinsatsersättning för de som ingår i
arbetslagen. Alla som ingår i arbetslag (grönyte, enö och styrelse) har sin bryggplats fri
under innevarande år och får därför inte tillgodoräkna s§niågon annan ersättning.
Arbete utöver de som ingår för arbetslagen är frivilliga.
L8. Mötet tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid Protokollet

Justeras:

Anna Birgersson

Richard Persson

