Årsmöte PBK
Tisdagen den 13 Oktober 2020
Kl. 19.00, digitalt möte via internet

1) Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet för öppnat.

2) Mötets utlysande
Mötet finner att mötet har blivit tillbörligt utlyst.

3) Fastställande av dagordning
Mötet fastställer dagordning.

4) Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Mötet väljer Thomas Adler till ordförande och Magnus Eriksson till sekreterare.

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Anneli Bill och Andreas Lindbom valdes till rösträknare och justeringsmän.

6) Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
Ordförande redogjorde för protokollet från förra årsmötet.
Mötet godkänner 2019 års protokoll.

7) Föredragning av verksamhetsberättelse
Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen.
Mötet godkänner verksamhetsberättelsen 2019.

8) Motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
Inga övriga frågor förberedda av styrelsen, förutom punkt 12) på dagordningen.

9) Genomgång av resultat- och balansräkning
Avgående kassör redogjorde för balansräkningen.
Resultatet för 2019 slutade på -6759 kr.
Hamnkostnader är lite högre än föregående år, mycket beroende på de
reparationer som har utförts på brygganläggningen.
Utgifterna för bryggorna kommer att fortsätta under 2020 vilket redan indikerar ett
underskott för 2020.
Mötet godkänner resultat och balansräkning.

10) Revisionsberättelse
Revisorerna föredrog sin revisionsberättelse.
Revisorerna påpekar att inte alla mötesprotokoll fanns tillgängliga vid revision.
Styrelsen lovar bättring med att publicera mötesprotokollen.
Mötet godkänner revisorns berättelse.

11) Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

12) Fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter
a) Styrelsen förslår en höjning av avgifterna för bryggplats- och
vinterplatsavgifterna med 25 % p.g.a. klubbens arrendeavgift till
kommunen nu är belagd med moms.
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

b) Styrelsen förslår en höjning av medlemsavgiften med 100 kr, från
dagens 200 kr till 300 kr.
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

13) Val av styrelse
Mötet väljer följande nya styrelsemedlemmar:
Sekreterare/ledamot

Magnus Eriksson 2 år

Ledamot

Jarmo Järvinen 2 år

Kassör

Mikael Schreber 2 år

Styrelsesuppleant

Frank Hansen 1 år

Styrelsesuppleant

Crister Hjelmfeldt 1 år

Valberedningen/Sammankallande

Hans Olheim 1 år

Valberedningen

Bo Jättner 1 år

Revisor

Eva Jättner 1 år

Revisor

Andrej Grzymkowski 1 år

Revisorssuppleant

Vakant

14) Övriga frågor
Valberedningen påpekar att vi alla behöver hjälpas åt att hitta en ny utförande
eftersom Thomas Adler ämnar lämna sin post vid nästa ordinarie möte i Mars
2020.
När skickas inbetalningskorten ut, styrelsen har velat avvakta avgiftshöjningen
innan avgifterna skickas ut. Styrelsen ämna skicka ut avgifterna så fort som
möjligt.
Samtliga klubbmedlemmar uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter i BASsystemet. Sidan är länkad via PBK:s hemsida.

Ordförande informerar om att kommunen har ändrat sitt undantag för bottenfärger
för träbåtar. Träbåtar omfattas alltså numer av reglerna för bottenfärg.

