Protokoll fört vid Köpings Motorbåtssällskaps årsmöte
den 25 februari klockan 18.00 på Volvogården i Köping
1. Årsmötes öppnande
Yrjö Björkqvist öppnade årsmötet.
2. Årsmötes stadgeenliga utlysande
Yrjö Björkqvist frågade mötet om årsmötet var enligt stadgarna utlyst och de närvarande på
mötet svarade ja på frågan.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Mötets förslag var Yrjö Björkqvist till ordförande och Fredrik Klevenhaus som sekreterare.
Mötet godkände förslaget.
4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
Mötet valde Rolf Rosenholm och Thomas Karlsson.
5. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
Magnus Thele läste upp föregående årsmötesprotokoll och mötet valde att lägga protokollet till
handlingarna.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Yrjö Björkqvist läste upp verksamhetsberättelsen och mötet valde att godkänna
verksamhetsberättelsen.
7. Kassaberättelse
Magnus Thele redogjorde kassaberättelsen. Fråga om slipens underhållskostnader togs upp på
mötet och styrelsen kommer delge information till medlemmarna i Rodret.
8. Revisionsberättelse
Berth Andersson läste upp revisionsberättelsen och mötet valde att godkänna
revisionsberättelsen och tillstyrkte resultatet på 24 546 kronor.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
En proposition från styrelsen fanns inkommen och togs upp på mötet angående höjning av
avgifter 2017 för att förstärka ekonomin. Förslaget var uppdelat i två punkter, höjning av
avgifter för båtlyft respektive uteplats. Ordförande frågade mötet om propositionen kunde
bifallas, men då det i frågan var tvist gick avgörandet till omröstning.
För avgiftshöjning av båtlyft röstade 6 ja och 10 nej. För avgiftshöjning av uteplats röstade 4 ja
och 6 nej. Resterande mötesdeltagare avstod att rösta i frågan.
Mötet valde att förkasta propositionen.
11. Fastställande av avgifter samt budget för kommande verksamhetsår
Mötet valde att ändra i budgeten för kommande år, höjning för underhåll på slipen med 20 000
kronor för inköp av LED-strålkastare. 30 000 kronor i budget för KMS 100 år och enligt
budget nå ett resultat på 39 100 kronor.
12. Val av styrelsemedlemmar enligt 11.1
Yrjö Björkqvist valdes som ordförande för 2 år.
Fredrik Klevenhaus valdes som sekreterare för 2 år.
Magnus Thele valdes som ledamot för 2 år.
13. Val av styrelsesuppleanter enligt 11.1
Hans Wiberg och Sven-Erling Nilsson valdes som suppleanter för 1 år. Bengt Lindell valdes
som materialförvaltare för 1 år.
14. Val av övriga funktionärer
Peter Lövblad valdes som miljöombud på 1 år, Jörgen Holmkvist valdes som slipförman på 1 år,
Bengt Lindell valdes som slipförman på 1 år.
Jouni Holmgren valdes som klubbholmsvärd på 1 år. Till klubbholmskommiten valdes Maritta
Eriksson, Brittmarie Åstedt och Tony Haglund på 1 år.

15. Val av en revisor
Berth Andersson valdes som revisor på 1 år.
16. Val av en revisorssuppleant
Göran Broberg valdes som revisorssuppleant på 1 år.
17. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
Mötet beslutade att sittande valberedning skulle fortsätta; Göran Eriksson, Kenth Andersson
och Rolf Heleday.
18. Övriga frågor
Förtjänsttecken delades ut till Berth Andersson och Sven Strömberg (vid senare tillfälle då han
inte var närvarande).
Vid mötet togs klubbens 100-årsfirande upp. Hans Lundmark berättade om pågående planering
och medlemmen Niklas Hoxell som privat driver företag inom event berättade om planen för
firandet, bland annat att klubben får hyra festtält till självkostnadspris då klubbmedlemmar
hjälper till vid upp- och nedmontering. Vid middagen kommer en buﬀé serveras. 100 gäster
beräknas vara med på festen varav 16 gäster inbjudna från andra klubbar och organisationer.
Festen ska vara färdigplanerad före semestern.
Klubben firar 100 år exakt den 21 maj 2016 och tills dess kommer media att få information.
Mötet avslutades
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