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Protokoll fört vid Askrike segelsällskaps ordinarie  
årsmöte 2017 

Tid: 2017-02-07 
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Vid årsmötet deltog 26 medlemmar utöver styrelsen enligt bifogad närvarolista. 

1. MÖTET ÖPPNANDE 
 Ordföranden Kristina Lindstedt förklarade årsmötet öppnat. 

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 
 Till mötesordförande valdes Kristina Lindstedt och till sekreterare Håkan Langseth. 

3. FRÅGA OM KALLELSE TILL MÖTET SKETT ENLIGT STADGARNA 
 Enligt stadgarna ska kallelse och dagordning översändas till medlemmarna senast tio  
 dagar före årsmötet. Kallelse och dagordning lades ut på sällskapets hemsida och  
 skickades som e-post till medlemmarna 17 januari och som brev till medlemmar utan  
 e-postadress 28 januari, det vill säga 21 respektive 10 dagar före årsmötet. Årsmötet  
 enades om att kallelse skett enligt stadgarna. 

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen godkändes. 

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH RÖSTRÄKNARE 
 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Eva Holmer och Patrik Sundberg. 

6. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE 
 Vid årsmötet 2016 togs frågan om medlemsmatrikel upp. Med hänsyn till medlemmars  
 önskemål om integritet kan matrikeln inte läggas ut på hemsidan utan inloggning. Som en  
 underhandslösning har matrikeln istället anslagits på anslagstavlan i klubbhuset. Under  
 våren ska Sällskapets medlemmar kunna logga in på BasK. BasK är numera  
 basen för medlemsregistreringen och varje medlem ansvarar själv för att uppgifterna där  
 är korrekta och uppdateras vid förändring. 

 Vid årsmötet ställdes också frågan hur bevakningen av hamnen utförs. Mellan 1 maj och  
 30 oktober ronderas området två gånger per natt mellan klockan 19.00 och 06.00.  
 Styrelsen utreder för närvarande möjligheten att förlänga bevakningsperioden med en  
 månad på våren och en månad på hösten. 

 Protokollet från föregående årsmöte lades till handlingarna. 
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7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT RESULTAT OCH  
BALANSRÄKNING 

 Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. 

 Kassör Björn Hildestrand gick igenom resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret  
 2015/2016. Det ekonomiska utfallet var positivt med ett resultat på 67 744,16 kronor.  
 Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 

 Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen lades till handlingarna. 

8. REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR DET SENASTE RÄKENSKAPSÅRET 
 Revisor Jan Hagelin redogjorde för revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsen  
 beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. 

9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. 

10. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER 
 Årsmötet beslöt att samtliga avgifter ska vara oförändrade under kommande  
 verksamhetsår med undantag för kranlyftavgiften som behandlas under punkt 15. 

11. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR DET KOMMANDE RÄKENSKAPSÅRET 
 Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret. 

12. VAL AV STYRELSE 
 Kristina Lindstedt omvaldes som ordförande för två år. Björn Hildestrand omvaldes  
 som kassör för två år. Peter Björling omvaldes som hamnkapten för två år.  
 Anna-Lena Möller omvaldes som klubbmästare för två år. Johan Gasslander omvaldes  
 som webmaster för två år. Bo Hasselrot fyllnadsvaldes som särskild ledamot för ett år.  
 Styrelsen har därmed följande  
 sammansättning och återstående mandattid: 

 Ordförande Kristina Lindstedt 2 år 
 Sekreterare Håkan Langseth 1 år 
 Kassör Björn Hildestrand 2 år 
 Hamnkapten Peter Björling 2 år 
 Varvschef Carl-Johan Bergström 1 år 
 Intendent John Hebel 1 år 
 Klubbmästare Anna-Lena Möller 2år 
 Webmaster Johan Gasslander 2 år 
 Särskild ledamot Bo Hasselrot 1 år 

13. VAL AV REVISORER 
 Jan Hagelin har ett år kvar av sin mandattid som revisor. Björn Stenberg omvaldes som  
 revisorsuppleant för två år. 
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14. VAL AV VALBEREDNING 
 Magnus Lindholm omvaldes som sammankallande i valberedningen för två år.  
 Niklas Berggren nyvaldes som medlem i valberedningen för två år. Jonas Fornelius har  
 ett år kvar av sin mandattid i valberedningen. 

15. BEHANDLING AV FÖRSLAG SOM VÄCKTS AV STYRELSEN ELLER MEDLEM 
 Varvschefen gick igenom styrelsens förslag till miljöplan och de lagar och förordningar  
 som Sällskapet har att förhålla sig till. En viktig princip i miljöplanen är att den  
 enskilde medlemmen ansvarar för att planen efterlevs. Styrelsen vill uppmuntra till att  
 giftiga bottenfärger används i så liten utsträckning som möjligt och ska undersöka  
 möjligheten för Sällskapets medlemmar att utnyttja Bosö båtklubbs båtbottentvätt.  
 Årsmötet godkände styrelsens förslag till miljöplan. 

 Styrelsen föreslog att Sällskapets verksamhetsår ändras från brutet räkenskapsår,  
 1/11 - 31/10, till kalenderår, 1/1 - 31/12, för att underlätta bokföringen och samordningen  
 med bank och myndigheter. Årsmötet beslöt att ändra verksamhetsåret enligt styrelsens  
 förslag. 

 Som en följd av detta beslöt årsmötet enhälligt att också ändra stadgarna till följande  
 lydelse: 

 § 5: Styrelsen gör varje år en verksamhetsberättelse över sällskapets verksamhet  
 omfattande verksamhetsåret 1 januari - 31 december. 

 § 7: Årsmötet, som är det ordinarie mötet med sällskapet, ska hållas senast 15 mars varje  
 kalenderår. Under dagordning punkt 15: Behandling av förslag som väckts av styrelsen  
 eller som av medlem skriftligen inlämnats till styrelsen senast 15 januari. 

 Ändring av stadgarna kräver beslut med 2/3 majoritet vid två efter varandra följande  
 årsmöten, varav minst ett ska vara det ordinarie årsmötet. 

 Mobilkranavgiften för sjösättning och upptagning under 2016 har inte täckt den verkliga  
 kostnaden. Efter diskussion beslöt årsmötet att efterdebitera berörda medlemmar.  
 Årsmötet beslöt även att mobilkranavgiften framöver ska motsvara verklig kostnad och  
 uppdrog åt styrelsen att bestämma hur debiteringen ska utformas. 

 Ett medlemsförslag angående närvaroplikt vid sjösättning och upptagning för båtar på  
 trailers inkom till styrelsen före 15 december. Förslaget och styrelsens svar har legat ute  
 på hemsidan. Styrelsen menar att verksamheten inom ASS bygger på samarbete mellan  
 medlemmarna speciellt vid sjösättning och upptagning, vidare att varvsområdet är 
 begränsat, vilket gör det svårt att avdela vissa områden enbart för trailers. Styrelsen  
 yrkade därför att motionen skulle avslås. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. 
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16. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Ordförande redogjorde för planeringen för att dra fram vintervatten och avlopp till  
 klubbhuset och ombyggnaden av kontorsrummet till två toaletter och duschplats. I det  
 fortsatta arbetet har det visat sig att Sällskapets arrendegräns inte överensstämmer med  
 fastighetsgränsen där kommunens anslutningspunkt för vatten och avlopp placeras vid  
 pumphuset. Det innebär att Sällskapet för närvarande skulle få bekosta  
 ledningsdragningen över hela den allmänna parkeringsplatsen. Styrelsen kommer att  
 fortsätta att utreda finansieringen och en eventuell fördelning av merkostnaden mellan  
 kommunen och Sällskapet och även alternativa ledningsdragningar. Årsmötet gav  
 styrelsen i uppdrag att fortsätta planeringen inom kostnadsramen 500 000 kronor. 

 Normalt sker höstupptagningen helgen före respektive efter Lidingöloppet. I år har  
 Lidingöloppet tidigarelagts till helgen 23-24 september. Styrelsen föreslog därför att årets  
 upptagning flyttas till helgerna efter Lidingöloppet, 30/9-1/10 och 7-8/10. Årsmötet  
 beslöt enligt styrelsens förslag. 

17. MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 

Vid protokollet 

Håkan Langseth 

Justeras 

Kristina Lindstedt Eva Holmer Patrik Sundberg 
Mötesordförande
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