
Årsmötesprotokoll 2022-08-27 
 

Ordinarie årsmöte med Brännö Båtägarförening 2022. 
 

Tid:    Lördagen den 27 augusti 2022 klockan 12.00 

Plats:    Norra Räckets  båtuppläggningsplats 

Närvarande  12 personer (enligt bilaga) 

 

1. Mötets behöriga utlysande. 

Mötet öppnades av ordförande Lars Enkvist som hälsade välkomna och redogjorde 

för hur mötets utlysande skett. Mötet godkände att utlysning skett stadgeenligt 

2. Godkännande av dagordning. 

Mötet godkände utdelad dagordning.  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande för årsmötet valdes Lars Engkvist och till sekreterare valdes Janne 

Nyman. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän och rösträknare valdes Mattias Forsén och Ove Germundsson 

5. Protokoll från föregående årsmöte. 

Protokoll från föregående årsmöte lästes upp och lades till handlingarna. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen (bil) och Mattias Forsén redogjorde 

för den ekonomiska årsredovisningen(bil). Mötet godkände båda dokumenten, vilka 

lades till handlingarna. 

7. Revisionsberättelse 

Lisbeth Hansson föredrog revisorernas genomgång av föreningen. (bil). Mötet 

godkände densamma och denna lades till handlingarna. 

8. Fastställande av resultat och balansräkning, frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen samt balansering av årets resultat i ny räkning. 

Mötet beslutade att årsredovisningens resultat och balansräkning fastställes, 

beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-2022 samt att årets 

resultat  69 911 Kr balanseras i ny räkning. 

9. Val av Styrelseledamöter. 

 

Till ledamöter för 2 år omvaldes Niklas Kihlberg, Claes Friis samt Lennart Granström. 

Dessutom valdes Petter Ekberg på 2 år som föreningens kassör. Nyval. 
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10.Val av revisor och revisorssuppleant. 

Då valberedningen inte hade något helt klart förslag valdes ändå Iris-Marie Jonels 

efter underhanskontakt med maken. Detta kan senare ändras enligt årsmötets 

beslut. 

Rolf Jörgensen omvaldes revisorssuppleant. 

 

11. Val av valberedning 

Ove Germundsson samt Ingemar Olsson valdes att i ytterligare 1 år jobba som 

valberedare. 

12. Övriga frågor 

Ordförande tackade avgående styrelsemedlem Mattias Forsén för lång och trogen 

tjänst som kassör och överlämnade ett inramat sjökort som föreningens tack. 

Även Lisbeth Hansson avtackades för sitt revisorsjobb med en blimsterbukett. 

13.Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet 12.45. 
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_____________________________   _______________________________ 

Jan Nyman     Lars Engkvist 

Sekreterare    Ordförande 
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_________________________  ___________________________ 

Mattias Forsén    Ove Germundsson 

Justeringsman     Justeringsman  


