
Årsmöte PBK   
    

    Tisdagen den 26 mars 2019 

    Kl. 19.00, klubbhuset på slipområdet 

 



1) Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2) Mötets utlysande 

Mötet finner att mötet har blivit tillbörligt utlyst. 

3) Fastställande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen. 

4) Val av mötesordförande och sekreterare för mötet 

Mötet valde Thomas Adler till ordförande och Magnus Eriksson till sekreterare. 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

Ander Lundgren och Jarmo Järvinen valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 

6) Föredragning av föregående årsmötesprotokoll 

Ordförande föredrog fjolårets protokoll från årsmötet 2018.  

Mötet godkänner 2018 års protokoll. 

7) Föredragning av verksamhetsberättelse 

Ordförande föredrog årets verksamhetsberättelse. 

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2018. 

8) Motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor 

Inga motioner har inkommit. Inga övriga frågor förberedda av styrelsen. 

9) Genomgång av resultat- och balansräkning 

I år så har vi provat att lägga ut årets resultaträkning på en revisionsbyrå för att 

avlasta klubbens kassör samt för att höja kvaliten på redovisningen. 

Kassören föredrog resultat och balansräkning för 2018. 

Årets resultat slutar på 86 000kr. 

I årets budget har vi tagit höjd för reparationsarbeten på bryggor(flytelement, 

bommar mm) och slip (besiktning och uppfräschning av vagnen mm). 

Mötet godkänner resultat- och balansräkning. 

10)  Revisionsberättelse 

Inga revisioner var närvarande på mötet. 

Ordförande föredrog revisionernas revisionsberättelse. 

Mötet godkänner revisions berättelsen. 

11)  Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 



 

12)  Fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter 

Styrelsen föreslår samma avgifter 2019 som för 2018. 

13)  Val av styrelse 

 Mötet väljer följande styrelse: 

 Ordförande    Thomas Adler 2år. 

 Styrelseledamot   Katarina Nilsson 2år 

 Styrelsesuppleant  Crister Hjelmfeldt 1 år 

 Styrelsesuppleant  Frank Hansen 1 år 

 Revisor   Eva Jättner 1 år 

 Revisor   Martin Dillman 1 år 

 Revisorssuppleant  Andrej Grzymkowski 1 år 

      Valberedningen/Sammankallande Hans Olheim 1 år 

Valberedningen  Bo Jättner 1 år 

 

14) Stadgeförändring 

Ny underpunkt, 4.5 

”Valberedningen skall till styrelsen inkomma med förslag med 

styrelsemedlemmar senast 3 veckor innan kommande årsmöte.” 

Mötet godkänner stadgeförändringen. 

15)  Övriga frågor 

a) Sjösättning lördag 4 maj, kl. 08.00 

b) Miljöarbete, ny arbetsgrupp 

Ordförande föredrog de nya miljöreglerna för klubben. 

Klubben har av Södertälje kommun blivit ålagda att tillse att vi inte har båtar i 

klubben inte har förbjudna bottenfärger. (färger med TBT). Detta arbetet skall ske 



i olika steg med en inventering av alla båtar som är äldre än 1995 som första 

steg. Med det slutgiltiga målet att alla båtar skall vara godkända 1 Jan 2021. 

Detta gör att klubben har ett stort behov av att skapa en arbetsgrupp som kan 

hjälpas åt att fullfölja klubbens miljöåtagande. 

Ni som är intresserade av att delta i klubbens miljöarbete ombeds kontakta 

styrelsen för att få vara med i arbetsgruppen. 

 


