
Årsmötesprotokoll 2018-08-25 
 

 

Ordinarie årsmöte med Brännö Båtägarförening 2018. 
 

Tid:    Lördagen den 25 augusti 2018 kl.11.00 

Plats:    Lönndal sjöbod 

Närvarande  13 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 Leif Karlsson och Ove Germundsson. 

5. Protokoll från föregående årsmöte. 

Protokoll från föregående årsmöte gicks igenom och lades till handlingarna. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen (bil) och kassören 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 2017-2018 samt att årets 

resulat  - 36746,46 balanseras i ny räkning. 

9. Val av styrelseledamöter. 
Mötet enades om omval av Claes Fris, Lennart Granström, Mats Andersson samt 

Björn Norman. 
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10. Val av revisor och revisorsuppleant. 

Lisbeth Hansson och Rolf Jörgensen omvaldes som revisor respektive 

revisorsuppleant. 

11.  Övriga frågor 

Fråga: Kan man förbättra rampen i Lönndal med avseende på vattendjup och 

rampens kant mot vattnet. 

Claes F frågar Robert Sunden om ev flyttning av massor är möjlig med hjälp av 

"propellermuddring". Om det blir ett positivt svar skall offert tas in innan beslut. 

Vägen i Lönndal behöver justeras, det blir vattensamlingar.  

Lennart  G tar upp frågan med samfälligheten eftersom vägen sorterar under dess 

ansvar. 

Vinschen i Lönndal kräver underhåll. 

Vinschen är Claes egendom men mötet beslutade att ta in den i föreningen. 

En skylt skall sättas upp om användning på egen risk. Detta resulterade också i ett 

beslut att styrelsen skall gå igenom ordningsregler och ev. anvisningar om 

användande av föreningens utrustning för att förebygga skador och olyckshändelser. 

Bo  Lorén efterfrågade ny vattenslang i Lönndal. 

12. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet 11.45. 
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