Protokoll fört vid Östergötlands Båtförbunds ordinarie årsmöte den 29 mars 2014
Plats: Scandic Linköping Väst, Linköping
Värdklubb: Ingen. Mötet anordnades av styrelsen för Östergötlands Båtförbund
Tid: Lördagen den 29 mars 2014
1

Fastställande av röstlängd.
Östergötlands Båtförbunds sekreterare Britt Axelsson meddelade att 15
klubbar representerade med totalt 97 röster. Av dessa har 12 fullmakter
lämnats in med totalt 85 röster.

2

Mötet öppnas.
Förbundets ordinarie ordförande Harald Mårtensson öppnade årsmötet och
hälsade alla välkomna.

3

Godkännande av dagordningen
Den av styrelsen föreslagna dagordningen antogs och godkändes av
årsmötet.

4

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes Sture Bång, ÖBF och Munkeboda Båtklubb samt till
sekreterare valdes Angelika Möbius, ÖBF och Visingsö Båtklubb.

5

Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll.
Valda blev Jan Nyman, ÖBF och Munkeboda Båtklubb samt Daniel
Westerling, ÖBF och Södra Kinda Båtklubb.

6

Val av två personer som rösträknare.
Valda blev justeringsmännen Jan Nyman och Daniel Westerling.

7

Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.
Britt Axelsson meddelar att inbjudan till årsmöte lades ut på ÖBF:s hemsida
den 12 januari, den 13 januari skickades inbjudan på e-post och den 17
januari med brev. Årsmöteshandlingarna skickades per brev den 24 februari
och har också funnits på ÖBF:s hemsida. Mötet var utlyst stadgeenligt vilket
årsmötet godkände.

8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Alla deltagarna hade läst igenom det hemskickade underlaget på
ordförandens fråga. Årsmötet godkände verksamhets- och
förvaltningsberättelserna och att de kan läggas till handlingarna.

Postadress

E-post

Telefon

c/o Britt Axelsson
Nya Tanneforsvägen 58
582 42 Linköping

kansli@xn--bf-eka.se

Bankgiro

Organisationsnr

013-14 74 66
Plusgiro
455686-6

5668-2198

822001-6458

9

Föredragning av revisionsberättelsen.
Förbundets revisor Tore Nanneson läste upp förbundets revisionsberättelse
för 2013. Revisorerna rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen och att den kan läggas till
handlingarna.

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

11

Motioner och propositioner.
Inga motioner men två propositioner hade inkommit inför årsmötet.
Prop. nr 1
ÖBF:s resultat för 2013 blev ett överskott på 17.872 kr 04 öre. Styrelsen
hemställer till årsmötet att överskottet ska överföras till 2014 års budget.
Årsmötet godkände prop. Nr 1.
Prop. Nr 2
Inför 2015 föreslår styrelsen i ÖBF att bibehålla förbundsavgifterna på
nuvarande nivå och hemställer till årsmötet att förbundsavgifterna per medlem
ska vara oförändrad. Årsmötet godkände prop. nr 2.

12

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2014.
Styrelsens förslag, oförändrade avgifter för klubbarna och som årsmötet
beslutade. En liten reservation finns i händelse om SBU höjer sin avgift. ÖBF
har ett kapital för ca ett års drift.

13

Preliminär budget och fastställande av medlemsavgift för 2015.
Styrelsens kassör Björn Axelsson redogjorde för budgeten och plussade på
det överförda beloppet, se prop. nr 1. Mötet godkände den framlagda
budgeten med ändringen. Den kommer därefter att hamna på +/- 0.
Medlemsavgiften fastställdes i enlighet med prop. nr 2.

14

Val av ordförande för två år.
Omval av Harald Mårtensson, Munkeboda Båtklubb

15

Val av kassör för två år.
Omval av Björn Axelsson, Linköpings motorbåtsklubb

16

Val av styrelseledamot för 2 år.
Omval av Lars Björkman, Linköpings segelsällskap

17

Val av styrelsesuppleant för 2 år.
Omval av Angelika Möbius, Visingsö Båtklubb

18

Val av styrelsesuppleant för två år.
Omval av Jan Nyman, Munkeboda Båtklubb

19

Val av revisor för två år.
Omval av Tore Nanneson, Linköpings Segelsällskap

20

Val av revisorsuppleant för ett år.
Nyval av Olle Berglund, Vadstena Båt o Fiskeklubb.

21

Val av valnämnd, 3 st, för ett år.
Ordförande och sammankallande: Omval av Karl-Göran Gustavsson,
Motala Båtklubb Tegelviken
Omval av Carl-Gustav Bigfeldt, Kinda Båtklubb
Omval av Kalevi Jardevall, Vadstena Båt- och Fiskeklubb

22

Val av suppleant i valnämnden för ett år.
Omval av Sture Bång, Munkeboda Båtklubb

23

Årsprogram.
Årsprogrammet gicks igenom och klubbarna skulle särskilt tänka på
gemensamma träffar, t. ex. förbundsråd.
Sista anmälningsdagen för Sjösäkerhetsutbildningen den 18 maj -14 är den
28 april.
Om klubbarna vill ha ett styrelsebeslut från ÖBF ska de i god tid – före ett
styrelsemöte – kontakta ordföranden Harald Mårtensson eller sekreteraren
Britt Axelsson.

24

Mötets avslutning.
Harald Mårtensson tackade för visat intresse och engangemang av årsmötesdeltagarna.

25

Övriga frågor.
Lars Björkman, ledamot i ÖBF:s styrelse och medlem i Linköpings
Segelsällskap tilldelades ÖBF:s förtjänsttecken.
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