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Årsmötesprotokoll för 2021
Protokoll fört vid Köpings Motorbåtssällskaps
Årsmöte den 24 maj 2021 Plats: Slipområdet i hamnen
1. Årsmötets öppnande
Ordförande Hans Lundmark hälsade de 24 närvarande medlemmarna
välkomna. På grund av pandemin försenades årsmötet och fick förläggas
utomhus, tack och lov i lite sol.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet konstaterades vara behöriget utlyst.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Magnus Thele valdes till mötets ordförande och Lena Lundmark till mötets
sekreterare.
4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
Som rösträknare tillika justeringsmän valdes Fredrik Rambow och
Robert Skarin
5. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.
Årsmötesprotokollet från den 19 februari 2020 upplästes av sekreterare
Lena Lundmark, varefter det godkändes och lades till handlingarna.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1/1 2021 - 31/12 2021 upplästes
av Hans Lundmark varefter den godkändes och lades till handlingarna.
7. Kassaberättelse
Sven-Åke Lagerkvist läste upp kassaberättelsen
Balans - och resultaträkningen för 2021 fastställdes.
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisorsuppleant Göran Broberg, han har
ersatt Berth Andersson som avgick under verksamhetsåret 2020.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
En proposition från styrelsen och tre stycken motioner hade inkommit fram till den
31/12 2020.
Propositionen gällde: Slopad avgift för funktionärer, det innebär att alla
medlemmar, betalar samma avgift för båtlyft.
Göran Broberg ville ha ett förtydligande, vad det gäller hur mycket maskinföraren
kan ta ut i avgift, vid extra lyft.
1:a motionen föreslog Kenth Andersson, att valberedningen skall utse
maskinförare istället för styrelsen, som det är förnärvarande.
Styrelsen hade behandlat motionen på ett styrelsemöte den 13 januari 2021, som
ansåg att det skulle bli en stor omsättning, av maskinförare. Valberedningen väljs
endast på 1 år i taget
Årsmötets medlemmar, hade inget att tillägga. Motionen avslogs.
2:a motionen föreslog Andreas Lejon att klubben skulle se över möjligheten, att
skaffa en sjösättningsramp, på slipen.
Styrelsen behandlade motionen på styrelsemötet den 13 januari 2021 med
motivering, att rampen skulle ligga på kommunens mark och att det måste finnas
ett vattendomsbeslut.
Medlemmarna hade inget att tillägga. Motionen avslogs.
3:dje motionen gällde Sven-Erling Nilssons förslag, gällande befrielse av
arbetsplikt för den som är äldre än 75 år och varit med i klubben i 10 år.
Styrelsen behandlade motionen den 21 oktober 2020 som avslogs.
Motivering löd, att under punkt 20 i stadgarna, Arbetsplik sidan 6, kan den medlem
som av någon anledning inte har förmåga att utföra sin arbetsplikt, kan bli befriad.
Medlemmarna hade inget att tillägga, motionen avslogs.
11. Fastställande av avgifter samt budget för kommande verksamhetsår
Medlemmarna antog avgifterna, samt budgeten för verksamhetsåret 2021.
Inga ändringar är gjorda.
Kassör Anna-Lena Skog redogjorde för klubbens bankkonton fram t.o.m.
24 maj 2021. Bankgiro 528.659,06 :-, Sparkonto 41.554,68:- och
Swish 1.210,00:12. Val av styrelsemedlemmar enligt 11.1
Ordförande Hans Lundmark
Vice ordförande Andreas Lejon
Kassör Anna-Lena Skog
Vice kassör Elisabet Hemström
Sekreterare Lena Lundmark
Ledamot Magnus Thele
Ledamot Jimmy Andersson
Materialförvaltare Benny Nywertz
13. Val av styrelsesuppleanter enligt 11.1
Styrel.supl. Fredrik Rambow
Styrel.supl. Robert Skarin

Kvarstår 1år
Val på 2år
Val på 2år
Fyllnadsval 1år
Kvarstår 1år
Kvarstår 1år
Val på 2 år
Val.på 1 år

Val på 1år
Val på 1år

14. Val av övriga funktionärer
Miljösamordnare. Fredrik Rambow
Slipförman Rolf Rosenholm
Slipförman Benny Nywertz
Ansvarig hemsida Kristian Forsman

Klubbholmskommitté:
Klubbvärd Anna-Lena Skogh
Kommitémedeml. Jouni Holmgren
Kommitémedlem Andreas Lejon
Kommitémedlem Jimmy Andersson
Kommitémedlem Tomas Bernhardsson
Byggrupp Robert Skarin
Byggrupp Tommy Edelsvärd
Byggrupp Yngve Åstedt

Val på 1år
Val på 2år
Val på 1år
Val på 1år

Val på 1år
Val på 1år
Val på 1år
Val på 1år
Val på 1år
Val på 1år
Val på 1år
Val på 1år

15. Val av revisor
Revisor Göran Broberg
Revisor Tomas Pannula

Fyllnadsval 1år
Val på 2år

16. Val av revisorssuppleant
Revisorsuppleant Anna Andersson

Val på 1 år

17. Val av valberedning
Valberedningen:
Jan Skog
Niklas Hoxell
Sven-Erling Nilsson

Val på 1år sammankallande
Val på 1år
Val på 1år

18. Övriga frågor
Medlemmarna tog åter upp frågan angående toalett på slipområdet. Tidigare
förfrågan i detta ämne, visade sig vara både dyrt och utrymme mässigt ohållbart.
Förslag kom ang. el-toalett, styrelsen skall behandla ärendet på nytt, vid nästa
styrelsemöte.
Niklas Hoxell hade hört av sig till kommunen ang. miljöstationen på kajen vid
Atosrestaurangen. Den har ännu inte öppnats för säsongen, det skulle ske
omgående, svarade kommunen.
Hans Lundmark redogjorde för ett digitalt möte med kommunen som han och
Magnus Thele gjort under våren. Hela kommunmötets protokoll finns att läsa på
klubbenshemsida, via nätet.
Styrelsen redovisade ang. inköp av Kenth Anderssons lastmaskin.
Rolf Rosenholm efterfrågade om eventuellt, inköp av Magnus Theles hydraliska
ok. Magnus skulle tänka på saken, under tiden fick klubben disponera oket.
Sven-Erling Nilsson och medlemmarna vill tacka, Sven-Åke Lagerkvist för
uppskattat arbete, inom styrelsen. Han överlämnade en bok ”I Per och Kersti
fotspår” av Sven-Erling och Carl-Olof Nilsson.

19. Avslutning
Mötesordförande Magnus Thele tackade för visat intresse och avslutade
Mötet och lämnade åter över klubban till ordförande Hans Lundmark
Styrelsen överräckte förtjänsttecken till Sven-Åke Lagerkvist och
Benny Nywertz,
Benny var inte närvarande och kommer att få det vid ett senare tillfälle.
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