
 

 

 

 

Vision Bergkvara - Årsmötesprotokoll   

 

Plats:  Bergkvara Båtklubb 

Datum:  16/4 2015, kl. 18:30 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Britt-Marie Östman hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet 

öppnat.  

§ 2 Val av mötesordförande/mötessekreterare  

Årsmötet beslutade att välja Britt-Marie Östman till mötesordförande och Frida Portin till 

mötessekreterare.  

§ 3 Val av personer att justera protokollet 

Årsmötet beslutade att välja Leif Lindberg och Thomas Axelsson att justera protokollet.  

§ 4 Har mötet utlysts på rätt sätt 

Kallelse till årsmötet skickades 3:e april, samt info om årsmötet finns på hemsidan.  

§ 5 Godkännande av dagordning 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning 

Verksamhetsberättelsen och det ekonomiska resultatet för 2014 godkändes.  

§ 7 Revisionsberättelse  

Vi har inte haft revisorer det första interims året.  

§ 8 Ansvarsfrihet  
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna verksamhetsåret.  
 

§ 9 Medlemsavgift  
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 200 kr / medlem (förening eller företag) 
år 2016.  
 

§ 10 Val av ordförande (1 år) 

Årsmötet beslutade att välja Britt-Marie Östman.  



 

 

 

§ 11 Val av 4 stycken övriga ledamöter (2 år) 

Årsmötet beslutade att välja Frida Portin (kassör), Per-Olof Norén, Hans Brolin samt en   

vakant.  

§ 12 Val av 2 stycken ersättare (1 år) 

Årsmötet beslutade att välja Daniel Johansson och en vakant.  

§ 13 Val av 2 stycken revisorer (1 år) 

Årsmötet beslutade att välja Thomas Axelsson och Dick Nyström.  

§ 14 Val av revisorsuppleant (1 år) 

Årsmötet beslutade att vakans hålla denna.  

§ 15 Val av valberedning  

Årsmötet beslutade att sätta samman en valberedning senare (hösten 2015)  

§ 16 Firmatecknare  

Årsmötet beslutade att välja ordförende (Britt-Marie Östman) och kassör (Frida Portin)  

till firmatecknare, var för sig.  

§ 17 Verksamhetsplan och budget för 2015 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för 2015. 

§ 18 Inkomna ärenden  

Inga inkomna ärenden.  

§ 19 Övriga frågor   

Inga övriga frågor  

§ 20 Mötets avslutande   

Mötesordförande tackade och förklarade mötet avslutat.   

 

 

_________________________________ 

Vid protokollet (Frida Portin)  

 

____________________________________ 

Mötets ordförande (Britt-Marie Östman)   

 

 

____________________________________ 

Justerare (Thomas Axelsson)  

 

____________________________________ 

Justerare (Leif Lindberg)   

             


