Protokoll 3-2016 fört vid årsmötet av Ronneby Motorbåtspå restaurang Bergslagskrogen.
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Närvarande: 25 medlemmar klubb 2016-03-03

Nicklas Magnusson öppnar mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna, han passade på att berömma
festkommittén som gjort bravur med badtunna och bastu på klubben, en fantastiskt positiv sak som
många medlemmar uppskattat.
Dagordningen godkändes.
Årsmötet var i sin ordning utlyst.
Valet av ordförande vid mötet blev sittande.
Valet av sekreterare vid mötet blev också sittande.
Sofie Johansson och Ylva Gripner utsågs till justeringsmän för mötet.
Höstmötets protokoll lästes upp av sekreteraren Olofsson.
Styrelsens berättelse lästes upp av Ordföranden Magnusson.
Den ekonomiska berättelsen för 2015 gick Lena Persson noga igenom.
Revisorn berättelse lästes upp av Ordföranden Magnusson.
Angående ansvarsfrihet för styrelsen 2015 blev ett rungande JA.
Val av Ordförande för 2016 blev Niklas Magnusson.
Val av 3 stycken ledamöter 2016 och 2017 blev denna gång Niclas Sturesson, Tommy Buhr och Johnnie
Lindberg.
Valet av en suppleant för 2016-2017 föll på Kjell Ohlsson.
Vid valet av en ledamot i hamnsektionen blev det Jonas Gunnarsson för 2015 och 2016
Och valet av en ledamot för 2016 blev Lars Buhr.
Valet för revisor för 2015 o 2016 blev Stefan Lindström
Val av en revisorsuppleant för 2016-2017 blev Sixten Martinsson.
BBFs vårmöte kommer att äga rum i april och de som är intresserade kontaktar ordföranden.
Som firmatecknare för 2016 valdes ordföranden eller kassören eller hela styrelsen.
Årets budget lästes upp av Lena Persson och samtliga höll med om att detta såg bra ut.
Hamnsektionen rapporterar att under 2015 har det fokuserats på bryggor och båtplatser och i år kommer vi
fortsätta med detta samt byta ut grinden till en ny för att få färre reparationer och avbrott i framtiden,
Tommy Buhr som höll talan för hamnsektionen tillade även att medlemmarna måste bli bättre på att
meddela eventuella byten av båt INNAN detta sker till hamnsektionen eller styrelsen.
Niklas Magnusson tillade att styrelsen arbetar på med att förbättra administrationen men det är ju vår
fantastiska hamnsektion som gör allt fint arbete på klubben.
Under rapporter tar vi upp att vi kommer närvara som vittne i fallet där en av våra grannar tvistar om ett
bryggbygge som kan resultera i att vi får svårt att lägga till vid vissa platser och upptagningsramp, mer info
kommer i detta ärende.
På övrigt frågade medlemmar om det var okej att lägga sej vid vajer nu när vintern dragit förbi och Tommy
meddelande att för de som har båtarna på tomten under vintern absolut kan göra detta.
Kjell reste sej upp och hyllade klubben och samtliga svarade med ett rungande JA.
Niklas avslutade mötet och bjöd på mat och dryck till samtliga.
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