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Protokoll ftirt vid föreningen Klassbåtars årsmöte 2022-03-29

Plats:NBS klubbhus iNäsbyviken och via ZOOM

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd for mötet.

3. Val av ordflorande och sekreterare ftir mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning
7 . Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

8. Behandling av revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet lor styrelsen ltir den tid revisionen avser

10. Fastställande av budget och avgifter
I l. Behandling av styrelsens forslag samt i rätt tid inkomna motioner
12. Yal av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, en revisor och en revisorssuppleant

13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Avslutning

$ 1 Gunnar Tidner hälsade välkommen, och öppnade mötet.

$ 2. Vid mötets öppnande noterades 7 närvarande deltagare. Se bifogad deltagarlista.

$ 3. Gunnar Tidner valdes till ordftirande for mötet och Harald Akselsson som sekreterare.

$ 4. Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Mait Tidner.

$ 5. Gunnar redovisade att kallelsen till årsmötet gjorts enligt stadgarna.

$ 6. Föreslagen dagordning godkändes utan ändringar eller tillägg.

$ 7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning ltiredrogs av Gunnar Tidner.

$ 8. Gunnar Tidner ftiredrog revisionsberättelsen som tillstyrktes.

$ 9. Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet lor revisionsperioden..

$ 10. Förslaget till verksamhetsplan och budget for 2022 foredrogs och antogs. Den årliga

avgiften, 500 kr for organisation och 20 kr ftir personlig medlem som forra året

beslutades for är2022 beslöts oitirändrade även för är2023. Det fastställdes att det är

OK att betala medlemsavgift ftir 5 alt l0 år i forväg.

I L lngenting utöver budget.

12. På lorslag av valberedningen, Robert Tryzell, omvaldes Gunnar Tidner till ordforande

och Bruno Skog, Anders Borg, Pelle Brandt till styrelseledamöter. Dessutom valdes

Harald Akselsson som ny styrelseledamot. Som revisor omvaldes Lars Rosenberg, och

som revisorssuppleant Ellen Tidner.
13. Bo Mejner valdes till valberedning. :

14. Inga övriga ärenden hade anmälts.
15. Gunnar tackade alla som medverkat och avslutade årsmötet.
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