GARPENS VÄNNER
Årsmöte 2011.03.29
ÅRSMÖTE - PROTOKOLL
Plats:
Tid:

Bergkvara Båtklubb
29/3 kl. 18.30

1. Mötet öppnandes av ordförande Anders Mårtensson. Alla hälsades välkomna!
2. Ander Mårtensson valdes till mötets ordförande, Bengt Åstedt till mötets sekreterare.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till justera dagens protokoll valdes Birgitta och Weikko Alsterfalk
5. Årsmötet förklarade sig behörigen sammankallad.
6. Bengt Åstedt läste upp verksamhetsberättelsen för år 2010.
Frida Portin redogjorde för den ekonomiska berättelsen för år 2010.
7. Owe Birgersson läste revisionsberättelsen, som föreslog att
- resultaträkning och balansräkning fastställs
- vinsten behandlas enligt förslag i förvaltningsberättelsen
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2010
8. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
9. Medlemsavgiften för år 2012 beslöts bli 100 kr för enskild och 200 kr för familj.
10. Frida redogjorde för styrelsens budgetförslag för år 2011.
Budgeten godkändes.
11. Till ordförande om valdes Anders Mårtensson (1 år).
12. Till styrelseledamöter:
 omvaldes Bengt Åstedt (2 år)
 nyval av Thomas Axelsson 2 år
 Valda till 2012 är Frida Portin och Conny Kalmteg
Till suppleanter omvaldes:
 Gustav Sjöholm
 Bo Nilsson Johnér
 Birgitta Alsterfalk

(1 år)
(1 år)
(1 år)

13. Till revisorer omvaldes:

Margareta Palmér (1 år)

Owe Birgersson (1 år)
14. Till valberedning:
 omvaldes Catherine Sjöholm (1 år) - sammankallande
 omvaldes Christer Jelvenius (1 år)
 nyval av Tuulikki Åkesson (1 år)
15. Till firmatecknare omvaldes Anders Mårtensson och Frida Portin i förening.
16. Övriga ärenden.
-

Nyvalde styrelseledamoten Thomas Axelsson presenterade sig.
Karl-Erik Håkansson visade bärhandtag till rullstol, som på hans initiativ, skänkts av Lions.
Med bärhandtagen kan vi lyfta ombord rullstolar på Kronan.
Bo Nilsson-Johnér omtalar att han försöker att få ett företag som säljer badtunnor
att göra en byte mot övernattningar eller dylikt.
Anders Johansson och Karl-Erik Håkansson gjort ett omfattande arbete
på Kronan i vinter då större delan av elen är omgjord.
Ordf. tackade Weikko som avgår i styrelsen, och överlämnade en blombukett.

17. avslutades årsmötesförhandlingarna.
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