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Årsmötesprotokoll för 2022
Protokoll fört vid Köpings Motorbåtssällskaps
Årsmöte den 23 februari 2022. Plats: Volvogärden kl.18 :00

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Hans Lundmark hälsade de 26 närvarande medlemmarna välkomna.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet konstaterades, att det är behörigen 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 Ulrik Larsson och Ullrica Engeroth .
5. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.
Arsmötesprotokollet frän den 24 maj 2021 lästes upp av sekreterare
Lena Lundmark . Medlemmarna hade haft tillgång att läsa protokollet via
hemsidan pä nätet, därför lästes endast punkt 10 Övriga frågor.
Arsmötesprotokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberätte lsen för verksamhetsåret 1/1 2021 - 31 /12 2021 upplästes
av Hans Lundmark.
Därefter godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.
7. Kassaberättelse
Kassör Anna-Lena Skog gick i genom klubbens ekonomi , inkomster, utgifter,
skatt och moms.
Under 2021 beslutade styrelsen att slä samman Bankgiro med Sparkontot , detta
för att underlätta, för kassören .
Verk samhetens resultat för 2021 blev 55.73 9:- , skatt 15.000:-, moms återbäring
35. 732 :- och inbetald moms 31.44 5:-. Det sammanl agda resultatet på klubbens
konto uppgick till 512.031,58 och swish 1.210:-, den 31 dec. 2021.

S. Revislonsberätt'tllso
Rtw1s1onsl)€-'rmt~ lse11 uppl östos nv Göm n B, oborg ocl1 ro v, sororn n godk tlndo
11~\l.ens\l.n~'l"t1Ht , klubben
9. Ansvarsfrihet för styrelsun
Ml)tet t>eslut:1de ge styrelsen full onsvarsfri l1et för dot gongnn verksnnil1o ts!'lre t
10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
Ingen motion frä n medlemmarna hade inkommit. Styrelsen hade 1,eller ingen
preposition. att redovisa.
11 . Fastställande av avgifter samt budget för komrrnrnde verksamhetsår
Anna-Lena Skog redogjorde för 2022 års budget och balansräkning . Det
mest glädjande är att klubben. inte höjer nägon avgift till medlemmarna under
detta. budget år.
Styrelsen kommer att fortsätta att hålla kontroll över skatten under året. då det
kan medföra ökning, av avgifter längre fram .
Medlemmarna antog budgeten och balansräkningen för 2022 .
12. Val av styrelsemedlemmar enligt 11.1
Ordförande Andreas Lejon
Vald på 2år
Vice ordförande Hans Jerner
Fyllnadsval 1är
Kassör Anna-Lena Skog
Kvar står 1år
Vice kassör Elisabet Hemström
Vald på 2 är
Sekreterare Fredrika Lejon
Vald på 2 är
Ledamot Magnus Thele
Vald på 2 är
Ledam,ot Jimmy Andersson
Kvar står 1är
Materialförvalt. Benny Nywertz
Vald på 2 år
13. Val av styrelsesuppleanter enligt 11.1
Styrel.supl. Fredrik Rambow
Vald på 1är
Styrel.supl. Robert Skarin
Vald pä 1är
14. Val av övriga funktionärer
Miljösamordnare Fredrik Rambow
Slipförman Rolf Rosenhalm
Slipförman Benny Nywertz

Vald pä 1är
Kvar stär1 är
Vald på 2år

Klubbholmskommitte:
Kom .med!. Peter Hemström
Vald pä 1är
Kom .med!. Ullrica Engeroth
Vald på 1är
Kom.med!. Jimmy Andersson
Vald på 1år
Kom medl. Tomas Bernhardsson
Vald på 1år
Kom .med!. Pia Hoxell
Vald på 1år
På grund av att ingen i kommitten vill ta ansvaret för klubbkassan. fastslog mötet
att klubbens kassör Anna-Lena Skog , kommer att ansvara för detta .
Ansv. för hemsidan : Kristian Forsman Vald på 1är

15. Val av revisor
Revisor Göran Broberg
Revisor Tuomas Pannula

Vald på 2år
Kvar står 1ar

16. Val av revisorssuppleant
Revis.supl. Anna Andersson

Vald på 1år

17. Val av valberedning
Valberedningen :
Rolf Rosenholm
Niklas Hoxell
Sven-Erling Nilsson

Vald på 1år sammankallande
Vald på 1år
Vald på 1år

18. Övriga frågor
Ulrik Larsson tog upp frågan ang . pantning av burkar och pet flaskor på Kråkan .
Eftersom Krister Paulsson tidigare tagit upp frågan och blivit ombedd att ta tag i
detta , får frågan gå vidare till honom . Det gäller, att om Sjöräddningen vill ställa
upp kärl och ombesörja , avhämtning.
Tommy Edelsvärd tog upp frågan ang . el på Kråkan . Magnus och Hans
redogjord vad som hade hänt, tidigare i frågan . Både Magnus och Hans har
varit i kontakt ett fler tal gånger, med markägare Karl-Johan Levert utan resultat.
Den nya styrelsen med Andreas Lejon kommer åter att ta upp frågan .
Hans Lundmark tog upp städningen runt båtarna på slipen , han hänvisade till
texten på baksidan av Avtal för båtuppläggning på slipområdet. Den senaste
uppdateringen finns på Hemsidan.
Rolf Rosenholm undrade hur det gått med efterforskning av el-toalett på slipen ,
som togs upp, på senaste årsmötet. Styrelsen fick be om ursäkt att den hade
fallit , i glömska. Den nya styrelsen skall åter, ta upp den vid nästa styrelsemöte.
Klubbmedlemmarna tog även upp ny uppställningsplats, eventuellt Silo-plan .
Styrelsen kommer att skicka en förfrågan till kommunen , i ärendet.
Sven Erling Nilsson tog upp frågan gällande giftfärger. Där hade inte styrelsen
något att tillägga , utan avvaktar kommunens rekommendationer.
Göran Broberg undrade om inte det skulle gå att boka sjösättning och
upptagning , via nätet. Det blir en fråga för den nya styrelsen att ta tag i.
Göran tog även upp att han önskade en tredje funktionär vid båtlyft.
Styrelsen uppmanade honom att skriva en motion i ärendet.
Till sist överlämnade Sven-Erling Nilsson en egen gjord ljusstake i trä , till
avgående ordförande Hans Lundmark och sekreterare Lena Lundmark, som
tack för, gott arbete.
Förtjänsttecken delades ut till Jimmy Andersson (inte närvarande) och
Lena Lundmark.
19. Avslutning
Magnus Thele tackade för visat intresse och återlämnade klubban
till ordförande Hans Lundmark som avslutade mötet.
Klubben bjöd på kaffe/te och smörgås .
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