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PROTOKOLL
Årsmöte den 13 febraan2022

Ove Valeskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dag Ygland valdes till mötesordförande
Britt Dagquist valdes till mötessekreterare
Beslutade att Kallelsen och övrigt årsmötesmaterial har distribuerats ut enligt stad-
garna.
Röstlängden fastställdes till37 medlemmar, som deltog på mötet

2 fullmakter lämnades och godkändes
Beslutade att: godkänna löreslagen dagordning

Kjetl Svensson och Roland Åhs valdes till att justera protokollet tillika rösträknare

Beslutade att: godkänna verksamhetsberåttelsen och ekonomisk redovisning och
lägga den till handlingarn.

Beslutade att: godkånna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarn

Beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet

12§ Beslutade att: godkänna styrelsens fdrslag till budget och avgiftsdebitering 2022

Det inkommit 2 motioner från styrelsen
En motion handlar om Båt kvar i vattnet och bebodd under vintern.
Styrelsen liirslag är att avgift för vinteruppläggningsplats + 1000 kr fdr nyttjande av
klubbens faciliteter samt en kWh-kostnad motsvarande gällande elpris fiir GBK.
Årsmötet beslutade att: godkänna styrelsen förslag.

Den andra motionen handlar om båtar på land sommartid.
När medlemmen vill tigga på land sommartid skall denna göra en ansökan till styrel-
sen samt att tiden då man får ligga på land skall högst vara 3 år. Styrelsen kan bevilja
längre tid i undantagsfall.
Årsmötet beslutade atC godkänna s§relsens ftirslag

Ove Valeskog redogiorde för bakgrunden när det det gäller att utesluta en medlem.
GBK fastslog en miljöplan 2019 om att föreningens båtar ska vara TBT-fria. På års-
mötet 2020 gavs dispens ftr 2020 ftir att alla skulle få tid på sig att rensa sina båtskrov
från TBT. På s§relsemöte 2021-01-13 fastslogs beslut om att inga båtar ska tas upp
eller sjösättas med TBTpå skrovet från och med våren 2021.
Förslag från styrelsen :

I enlighet med föreningens tidigare beslut ska båtar som inte uppvisar intyg på TBT-
fritt skrov, inte sjösättas genom klubbens försorg. Båtar som inte är TBT-fria anvisas
inte vinterplats och tillåts inte heller ligga vid klubbens bryggor eller wajplatser.
Medlemmar som vägrar uppvisa intyg om TBT-fritt skrov eller vägrar rensa sin båt
från TBT kan uteslutas av styrelsen.
Årsmötet beslutade att: Godkänna styrelsens förslag.
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