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Protokoll ifrån PBK´s årsmöte 2017-02-16, avseende 2016 års
verksamhet.
Ordförande Christer Hjelmfeldt hälsade alla 25 närvarande medlemmar välkomna.
Mötets utlysande:
Kallelsen till mötet skall senast 2 veckor innan mötet vara annonserat på ett antal
anslagstavlor i Pershagen. Annonseringen var utförd två veckor innan årsmötet, alla ansåg att
kravet var uppfyllt.
Dagordningen:
Fastställdes enligt styrelsens förslag.
Val av ordförande för stämman:
Christer H. valdes till ordförande.
Val av sekreterare för stämman:
Lars Isenberg valdes till sekreterare.
Val av justeringsmän tillika rösträknare:
Anders Lundgren och Jarmo Järvinen valdes.
Verksamhetsberättelsen för 2016:
Christer H. gick igenom verksamhetsberättelsen, punkter som kan nämnas är:
Arrendeavtalet med kommunen, är nu klart och påskrivet, vi har nu ett 8 årigt avtal.
För tiden t.o.m. 2013 till 2015 (3 år) betalas den gamla avgiften ca. 12.500 kr/år. Fr.o.m. 2016
till och med 2020 är arrendet 35.000 kr./år, med en konsumentindex uppräkning ifrån år 2017.
Klubben har köpt en mindre roddbåt för att använda vid underhållsarbeten..
Frågan om möjligheten att åter få använda Koholmarna som klubbholme har kommit upp och
förutsättningarna för detta kommer att undersökas av styrelsen under 2017.
Klubbens ekonomi är god, styrelsen bedömer dock att en viss höjning av vissa avgifter
kommer att behövas, detta kommer att tas upp under punkten balans- och resultaträkning på
årsmötet.
Genomgång av resultat och balansräkningen:
Kassören Anneli Bill gick igenom räkenskaperna, vinsten för 2016 blev 50.104 kr.
Styrelsen bedömning är att en vinst på ca. 50.000 kr/år är tillräcklig för att ha en bra
beredskap för eventuella framtida investeringar.
Årsmötet godkände resultat och balansräkningen.
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Revisionsberättelsen:
Revisorer har varit Martin Dillman och Eva Jättner.
Revisor, Martin Dillman läste upp revisionsberättelsen för år 2016.
Räkenskaperna var väl förda.
Däremot fanns i likhet med förra året en allvarlig anmärkning gällande redovisningen av var
pengarna för depositionerna för nycklarna finns bokförda.
Revisorerna rekommenderar därför årsmötet att inte ge styrelsen ansvarsfrihet innan detta
tydligt redovisats och godkänts av revisorerna.
Ordförande Christer H. lovade att omgående sammankalla ansvarig för nyckel hanteringen
och kassören för att klargöra var dessa pengar är deponerade och var de skall bokföras.
Åtgärderna skall sedan omgående presenteras för revisorerna, för att styrelsen skall ges
ansvarsfrihet för år 2016.
Styrelsens ansvarsfrihet:
Se skrivelsen ovan. Styrelsen ges ansvarsfrihet när ovanstående krav är uppfyllda.
Fastställande av klubbens avgifter och arvoden:
Christer H. gick igenom styrelsens förslag för avgifterna gällande 2017.
Styrelsen föreslår att en båtavgift på 300 kr./år tas ut av alla som har båt och, som utnyttjar
bryggan eller uppläggsplatsen.
Avgiften skall bl.a. bidra till att täcka det höjda årsarrendet.
Förslaget på båtavgift godkändes av årsmötet.
Arvoden, ersättningen till styrelse medlemmarna och funktionärer har under många, många år
legat oförändrade, nu föreslår styrelsen en höjning med styrelsens arvoden per år med:
Ordförande, ifrån 500 kr. till 1000kr.
Kassören 500 kr. till 1.500 kr.
Övriga funktionärer, ifrån 200 till 700 kr.
Förslaget godkändes av årsmötet.
Fastställande av budget för 2017.
Ingen höjning av årsavgiften eller slipavgiften.
Lite extra jobb på bryggan planeras under året, därför budgeteras 50.000 kr. för bryggan för
2017.
Budgeten godkändes av årsmötet.
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Val av styrelse och funktionärer:
Ordförande Christer Hjelmfeldt avgår efter många års trogen tjänst i PBK. Till ny ordförande
valdes styrelseledamoten Thomas Adler.
Jan Helin avgår, även han efter många års trogen tjänst i PBK. Jan ersätts genom fyllnadsval
på ett år av Carina Fagerlund.
Till ny styrelseledamot på två år valdes Anders Lundgren (ersätter Thomas Adler)
Till styrelsesuppleant på 1 år fyllnadsval, valdes Christer Hjelmfeldt (ersätter Anders
Lundgren)
Till styrelsesuppleant på 2 år omvaldes Frank Hansen
Till bryggfogde på 2 år valdes Anders Jensen
Till vice slipchef på 2 år valdes Jarmo Järvinen
Till materialförvaltare på 2 år valdes Kjell-Erik Svanbäck
Till revisorer på 1 år valdes Eva Jättner och Martin Dillman.
Till revisorsuppleant på 1 år valdes Andrej Grzymkowski
Till valberedning för 1 år valdes Bo Jättner och Hans Olheim.

Övriga frågor:
Carina Fagerlund önskade att vi skall göra en muddring av Torpa farleden vid prickarna
bortanför våra yttre bryggor. Djupet vid medelvatten är här endast 2.2 meter.
Thomas Adler lovade att ta upp frågan vid ett kommande ordförande möte mellan
båtklubbarna, i detta fall med SBS.
Thomas A. meddelade också att styrelsen kan komma att göra vissa justeringar gällande
arbetsplikten, mer information angående detta kommer på hemsidan.
Anders Lundgren, har undersökt olika metoder för stöldmärkning av båtar. En DNA
märkningsmetod är det som i vårt fall skulle ge bäst resultat, ett antal olika firmor har
kontaktats. Kostnad per båtägare är ca. 560 kr. detta förutsätter att vi är minst 50 st. som
beställer.
Märkningen som är transparent penslas på båten och kan sedan läsas av med en speciell UV
lampa.
Anmälan angående detta bör göras innan mitten på mars. Mer information angående metoden,
leverantören och anmälan kommer snarast på hemsidan.
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Mötets avslutas:
Ordförande Christer Hjelmfeldt avslutade årsmötet och tackade alla som kommit.
Christer och Jan Helin avtackades med var sin blomsterbukett och en mycket varm applåd
efter lång och trogen tjänst. (Jan fick också en bok av klubben för sina insatser.)

Sekreterare vid årsmötet, Lars Isenberg

_______________________________

Ordföranden vid årsmötet, Christer Hjelmfeldt _______________________________
Justeringsman, Anders Lundgren
Justeringsman, Jarmo Järvinen

_______________________________
________________________________

