Protokoll från DBK:s årsstämma -15

Datum: 15-04-23
Plats: Tullhuset
Närvarande: 31 enl. bifogande lista
1)

Årsmötets öppnande.

DBK:s ordförande Jan Lundberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2)

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.

Mötet fastslog att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
3)

Val av ordförande till mötet.

Bo Tyrefors utsågs som ordförande.
4)

Val av sekreterare.

Kristin Unander utsågs som sekreterare.
5)

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Sven Gustafsson och Jan Nordin
6)

Fastställande av dagordning

Den med årsboken utsända dagordningen fastställdes av årsmötet.
7)

Styrelsens verksamhetsberättelse

Jan Lundberg redogjorde inte punkt för punkt för verksamhetsberättelsen som finns
publicerad i Årsboken och på hemsidan, utan undrade om det fanns frågor kring berättelsen?
Fråga: ( sid.6) Finns det inventarieförteckning?
Den finns hos redovisningsbyrån och kan lätt uppdateras.
(sid.11) Hur ser arrendeavtalen ut?
Kommunen har sagt upp vårt arrende p.g.a. att kommunen vill ha kortare avtal än 5-årsperioder. Ev. kommer det bli bebyggelse på området.
Finns det en koppling mellan arrende-avtal och försäljning av restaurang-byggnaden?
Kommunen skulle ev. kunna upplåta ett arrende direkt till Solsidan.
(s.12) Seglingsektionen.
Thomas Wrande presenterar sektionen
(s.13) Torrsättningar:
Båtar som är för tunga för mobilkran får inte subvention för extra-kostader för egen torr-sjösättning, av DBK.
Finns det tekniska eller fysiska begränsningar?
Kajen håller inte för mer avancerade lyft.
8)

2015 års Resultat och balansräkning

Föredrogs av Rickard Nordgård.
Fråga: Precisera mer hur det kom sig att avgifterna höjdes?
-För att kunna avsätta pengar till bryggfond. Stämman har tidigare beslutat att ha som mål att
fondera 300.000;- och vi har lyckats med råge.
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9)

Revisorernas berättelse

(s.28)
Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Palmgren. Den innehöll inga anmärkningar och
tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat och balansräkning. Samt föreslår att ge styrelsen
ansvarsfrihet.
10)

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning 2014.
Vinstdisposition: Fastställdes enl. styrelsens förslag.
Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna och fastställde därmed resultat och
balansräkningarna för 2014.
11)

Val avkassör för en tid av två år

För två år valdes Rickard Nordgård
12)

Val av styrelseledamöter för en tid av två år

Styrelseledamöter två år: Ulf Börjesson
Nyval som förslag: Jens Sjödin två år.
13)Suppleanter för två år:

Kristin Unander (omvald)
Danny Olofsson
Agneta Lundmark Pilo
14)Val av revisor för en tid av två år

Erik Åhsberg.
15)Val av revisorssuppleant för en tid av två år

Vivian Yllenius
16)Valnämnd- val av tre ledamöter varav en sammankallande

Till -16 valdes Sven Gustavsson, Jalle Rosell samt Jan Nordin (sammankallande)
17)Val av suppleant till valnämnden

Vakant.
Beslut: Stämman röstade JA.
18)Styrelsens förslag till anslag:
a) Anslag Sjöräddningen Dalarö 3000:- b) Anslag skärgårdstiftelsen 3000:-

Beslut:
Mötet beslutade enhälligt Ja till både a) och b).
19) Fastställande av avgifter.

Förslag: oförändrade avgifter till -16.
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20)

Budget för -15.

(s.31) Lite ökade personalkostnader: Mellan den 15/4-15/11 har Hasse Vidmo anställds på tre
tim./dag . 15 tim./vecka.
Förslag: Att fastställa lön på 50.000:- + sociala avg. Vilket är inom den tidigare fastslagna
ramen.
Stämman röstade : JA
21)

Avyttring av restaurangbyggnad.

Jan Lundberg redovisar. Se bilaga.
Styrelsen ber om ett OK från stämman om överlåtelse av byggnaden till Solsidan.
Beslut: JA.
Jan Nordin och Staffan Engblom reserverade sig emot beslutet och avsåg att inkomma
efter mötet med skriftliga yttranden.

22)

Styrelsens rullande 5-års-plan för investeringar i byggnader och bryggor.

(s.33)
2015 fastslås till 250.000:- eftersom restaurangbyggnaden avyttras.
Beräknat rullande 5-årsbudget fastslås:
Beslut: JA
23)

Behandling av inkomna motioner.

(s. 34)
Motion 1.
Förslag Arbetsgrupp tillsätts och kontaktar Schweitzerdalens tomtförening och Marindepån
för överenskommelse av max 5 knop i Vadvikens inre del.
Beslut : JA
Motion 2.
Beslut:Lämnas utan bifall.
Motion 3.
Information gavs att Schweizerdalens tomtförening har mastkran.
Beslut: JA
Motion 4.
Beslut: Lämnas utan bifall.
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24)

Övriga frågor-beslut om stipendium Ulf och Magda Bengtsson Minnesfond.

Utnämnd blev Jonas Malmsten.
25)

Styrelsen informerar.

-Vaktsystemet kommer datoriseras.
-Vi har fått avslag på övervaknings-systemet med kameror i kanal-området..
-Det innebär mindre kostnader för DBK då endast seglar-sektionen betalar medlems-avgift till
SSF.
-Klubblokalen är nu nyrenoverad.

Styrelsen fick en applåd!

Bilaga 1: Närvarolista

Vid protokollet

Justeras

Kristin Unander

Sven Gustavsson

Jan Nordin
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