Protokoll 9-2016 fört vid höstmöte i Ronneby Motorbåtsklubb 2016-11-24 på Restaurang bergslagskrogen.

Närvarande: 31

#1

Nicklas Magnusson öppnad mötet genom att hälsa alla välkomna till höstens medlemsmöte.

#2

Dagordningen godkändes.

#3

På frågan om höstmötet varit i behörig ordning utlyst, svarade samtliga ja.

#4

Johnnie Lindberg och Jan-Åke Berg valdes till mötets justeringsmän.

#5

Gällande föregående protokoll så hänsvisar vi till hemsidan där samtliga dokument finns att tillgå.

#6

Ordföranden berättade om årets verksamhet där han beskrev att arbetet under 2016 inneburit att vi
har installerat fiber för framtida behov för våra medlemmar.

#7

Kassör Persson gick igenom klubbens ekonomi samt presenterade det beräknade resultatet för 2016.
Se bilaga

#8

Gällande styrelsens förslag på avgifter inför 2016 där vi ändrar inträde från 500 till 700 samt lyft av båt
från 600 till 700, hade ingen något annat än ”ja” att tillägga.

#9

Hamnsektionen rapporterar att arbetet gått bra under året, vi har fått en ny grind som ska underlätta
för samtliga då denna är öppen även på vintern om det inte blir alltför mycket snö, vi har påbörjat
arbetet med stolparna på västra bryggan och kommer att ta hjälp av Sonny för att slutföra arbetet.

#10

Urban Karlsson och Jan-Olof Ahlström utsågs även detta år till ledarmöten i valberedningen där Urban
är sammankallande.

#11

Gällande klubben stadgar kommer vi göra en justering gällande revisorer och revisorsuppleant där vi
kommer att ändra till en revisor och en revisorsuppleant istället för två av varje, detta ska även tas upp
på årsmötet 2017 där vi klubbar ändringen.

#12

Under övrigt nämner vi att klubben sponsrat en ungdom med 1000 för att delta i BBF segelläger på
tjärö samt att vi startat utbildningar för våra medlemmar där vi just nu håller på med förarbevis och
sedan ska fortsätta med vhf och skeppare.

#13

På punkten medlemsförslag och förfrågningar fick vi frågan gällande säkerhet på klubben i form av
räddningsstegar och liknande från Maria Lindgren som samtidigt berömde hamnsektionen för sitt
fantastiska arbete på klubben, även hjärt och lungräddning önskades av flera medlemmar.

#14

Nicklas avslutade mötet och bjöd på mat i restaurangen till alla belåtenhet (även sekreteraren blev
otroligt nöjd).
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