Protokoll fört vid Svinninge Marina Klubbs årsmöte den 17 mars 2015,
Scandic Hotel, Järva Krog.
Närvarande 63 personer
§ 1.

Årsmötets öppnande.
Mötet öppnades av ordföranden Jan Grenler som hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§ 2.

Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Jan Grenler valdes till mötets ordförande och Wilfred Simonsen valdes till sekreterare
för årsmötet.

§ 3.

Godkännande av röstlängden.
Röstlängden godkändes av mötet

§ 4.

Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst.
Årsmötet godkände att kallelse blivit behörigt utlyst.

§ 5.

Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 6.

Val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
Jörgen Lien och Hans Eklund valdes till justeringsmän för årsmötesprotokollet.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning presenterades av
ordförande Jan Grenler respektive kassör Jovan Vuijc.

§ 8.

Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen presenterades av Marie Nordlander utan någon anmärkning.
Revisorerna rekommenderade att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 10. Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år och
kassör för en tid av två år.
Jan Grenler valdes (omval) till ordförande för en tid av ett år och Jovan Vuijc valdes
(omval) till kassör för en tid av två år.
§ 11. Omval av tre ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
Rolf Hjelte och Margita Gunnarsson valdes (omval) till ledamöter för en tid av två år.
Wilfred Simonsen, Max Nyvell och Ola Ohlsson har ett år kvar av sitt förordnande.
§ 12. Val av två revisorer jämte en suppleant.
Marie Nordlander och Henrik Backman valdes som revisorer med Kristina Rahm som
suppleant för en tid av ett år.
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§ 13. Val av valberedningskommitté.
Eva Enarsson, Fredrik Gunnarsson och Hans-Erik Nordlander valdes till valberedning
för en tid av ett år där Eva är sammankallande.
§ 14. Presentation och fastställande av budget för 2015.
Budgeten för år 2015 presenterades av Jovan Vujic och fastställdes av årsmötet. En
preliminär budget för år 2016 presenterades.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2015 skall vara oförändrad, 500 kronor.
§ 15. Övriga frågor.
Eva Enarsson, VD Svinninge Marina, informerade om vad som händer på Marinan.
Ca. 1200 platser finns på Marinan. Detta är något mindre än tidigare beroende på det
ökande antalet av större båtar. Några lediga platser finns för båtar med bredd under 3
meter. Ett fåtal stölder har rapporterats på övre plan under dagtid. Marinan överväger
att komplettera med en elektrisk grind som kräver nyckel för att komma inn på
marinområdet även under dagtid.
Ny reningsanläggning som uppfyller de senaste miljökraven är nu på plats vid slipen.
Eva påminner om möjligheten att spola båten under sommaren. Detta kan påverka val
av giftfärg, alternativt avstå helt från bottenfärg.
Ny ramp för mindre jollar och gummibåtar har byggts mellan brygga E och D.
Rolf Hjelte, vår öfogde, informerade om vad som händer på Sandön (se presentation).
Största nyheten är att föreningen kommer att bygga ytterligare en bastu. Placering öst
om befintlig bastu. Nya bastun kommer att vara tillgänglig för alla medlemmar, medan
den befintliga kommer att vara bokningsbar.
Ole Törnqvist, VD och ägare av Batteriexpressen berättade om senaste tekniken och
presenterade nya batteriprodukter. Många frågor ställdes och informationen
uppskattades. Vi tackar Ole och Batteriexpressen som även sponsrade mat och dryck
för 63 personer!
Inga övriga frågor.
§ 16. Mötet avslutades.
Ordförande Jan Grenler avslutade årsmötet

Vid protokollet
………………………..
Wilfred Simonsen
Sekreterare

Justeras

………………………………
Jan Grenler
Ordförande

…………………………………
Jörgen Lien

………………………………….
Hans Eklund
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