Protokoll från DBK:s årsmöte 2016 04 28

Plats: Tullhuset

Närvarande: 32 enl. bifogade lista


Årsmötets öppnande.
DBK:s ordförande Jan Lundberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
Mötet fastslog att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

Val av ordförande till mötet.
Bo Tyrefors utsågs som ordförande.

Val av sekreterare.
Kristin Unander utsågs som sekreterare.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Lars Palmgren och Jarl Rosell utsågs till rösträknare.

Fastställande av dagordning
Den med årsboken utsända dagordningen fastställdes av årsmötet.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Blev föredragen.

2014 års Resultat och balansräkning
Föredrogs av Richard Nordgård. De ekonomiska målen är nådda.
Dessutom att nytt arrende-avtal med kommunen ingåtts. Tre år för Askfatet och tio år för Vadviken.
Investering av ny brygga 4 i Vadviken under 2016.
Båtplatserna har full beläggning. I båtplatskön står ca 40 st.
Beslut fattades att 350 000:- skall föras över till Bryggfonden av förra årets vinst.
Årsmötet godkände detta och redovisningen.

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Palmgren. Se årsboken sid 29.
Den innehöll inga anmärkningar och tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat och balansräkning samt föreslår
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Årsmötet röstade enhälligt : Ja
 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Årsmötet beslöt enhälligt:
- att ge styrelsen ansvarsfrihet samt att lägga berättelsen till handlingarna och fastställde därmed resultat och
balansräkningarna för 2015, och disposition för vinstmedel.
 Motion om gästhamn m.m. samt styrelsens svar på motionen.
Motionen lästes upp i sin helhet av sittande ordförande.
Styrelsens svar:
Richard Nordgård redovisar de faktiska ekonomiska förhållanden.
Jan Lundberg som ordförande har ansvarat för handläggningen av motionen.
Motionen innehåller:
- Siffror som är gripna ur luften.
- Ärekränkande kommentarer om LO Landin
- Avtal med LO Landin har skett i förhandling under styrelsens kontroll, utan LO Landins närvaro.
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Nytt avtal och upphandling sker vid avtalets utgång.
Revisorns svar: Inga oegentligheter har förekommit.
Staffan Engblom får ordet och redovisar motivation till motionen:
- att han anser att DBK får in för lite pengar.
- vill åstadkomma ett bättre avtal.
- att underlag för upphandlingar , arbetsuppdrag och organiserad förhandlings-procedur.
Thomas Wrande framhäver att om motionen antas så avgår styrelsen.
Stämman har att rösta om 1) Styrelsens förslag eller 2) motionärens förslag
Stämman röstade enhälligt:
1) Ja
2) Nej. Motionen lämnas utan åtgärd
Ordförande tar ordet: Frågade medlemmarna om styrelsen har deras förtroende?
Stämman svarar enhälligt Ja.
 Val av ordförande för en tid av två år.
Ulf Börjesson väljs till 2018.
Beslut: Ja
 Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Jan Lundberg vald till vice ordförande
Thomas Wrande
Jonas Maigren
Beslut: Ja
 Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år
Tony Dahlbom
Thomas Ödling (fyllnadsval)
Fyra suppleanter föreslås istället för sex st.
Beslut: Ja
 Val av revisor för en tid av två år
Lars Palmgren föreslås.
Beslut: Ja
 Val av revisorssuppleant för en tid av två år
Lennart Jansson föreslås.
Beslut: Ja
 Valnämnd- val av tre ledamöter varav en sammankallande
Till nästa årsmöte föreslogs: Sven Gustavsson, Jarl Rosell samt sammankallande Jan Nordin.
Beslut: Ja
 Val av suppleant till valnämnden
Vakant.
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Styrelsens förslag till anslag.

a) Till Sjöräddningen Dalarö 3000:b) Till Skärgårds-stiftelsen. 3000:Beslut:
Mötet beslutade enhälligt Ja till både a) och b).
 Fastställande av avgifter
Förslag: oförändrade avgifter fram till 2017.
Beslut: Ja
Jan Lundberg informerar om att styrelsen avser att komma fram med en enklare formel för att räkna ut båtplatsavgifter och ber stämman om uppdraget till Höstmötet 2016.
Beslut: Ja
 Budget för 2016 och fastställande av arvode för styrelsen
Verksamhetsplan för 2016:
Bryggkommitén redovisar offerter till ny brygga och borttransportering av den gamla.
Bytet kommer kräva stor insats från arbetspliktiga.
LO Landin kommer driva gästhamn intill färjeläget, vilket innebär att vi numera har kontroll på latrintömning
då kommunen nu bytt stationen till en mer funktionell. (Efter påtryckning från Jan Lundberg) Som medlem har
vi även tillgång till Marindepåns tömningsstation.
Budget redovisas av Richard Nordgård:
Årets investeringar kommer uppgå till ca 650.000:Styrelsen äskar om en höjning av arvodet till 55.000:- /år.
Styrelsens arvoden redovisas under personalkostnader.
Ordförande föreslår en sär-redovisning till nästa Höstmöte.
Stämman har att fastställa styrelsens förslag till höjning av arvode till 55.000:Beslut: Ja
 Styrelsens rullande 5-års-plan för investeringar i byggnader och bryggor
Beslut: Mötet röstar JA till 5-årsplanen.
 Övriga frågor-beslut om stipendiat Ulf & Magda Bengtssons Minnesfond
Styrelsen har beslutat att två stipendiater får dela på stipendiet i år: Susanne Olkeryd och Frederik Kilian.
Styrelsen tackar Jan Lundberg för sin tid som ordförande samt avgående ledamot Bernt Fernström.
 Styrelsen informerar
Ulf Börjesson presenterar ny hemsida.
 Mötets avslutande
Ordförande fastslår mötets avslutande.
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Vid protokollet

Justeras

-----------------------------------------------------Lars Palmgren

Kristin Unander

Jarl Rosell

Närvarolista:
Bo Tyrefors
Jan Lundberg
Uffe Börjesson
LO Landin
Lars Palmgren
Bernt Fernström
Thomas Wrande
Rickard Nordgård
Kristin Unander
Jonas Maijgren
Jarl Rosell
Jan Nordin
Göran Rude
Inger Lundberg
Staffan Engblom
Hans Forsén
Per Gelder
Anitha Håvrén Börjesson
Gunnar Sandelin
Thomas Sandelin
Tony Dahlbom
Jens Sjödin
Lars Sahlin
Nils-Åke Andersson
Kjell Ahlsted
Peter Brynger
Joel Blomberg
Hans Vidmo
Danny Olovsson
L P Bjernudd
Lennart Asell
Gösta Maijgren
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