Protokoll Ronneby Motorbåtsklubb Årsmöte den 20 Mars 2019
Plats KJ:s restaurang 25st medlemmar närvarande.
§1 Årsmötet öppnandes av ordförande Nicklas Magnusson
§2 Dagordningen godkändes
§3 Årsmötet var i behörigt utlyst.
§4 Till ordförande för årsmötet valdes Nicklas Magnusson.
§5 Val sekreterare för årsmötet valdes Niclas Sturesson
§6 Till justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet valdes Jan-Olof Ahlström, Urban Karlsson
§7 Genomgång av Höstmötets protokoll, bordlades, läggs på hemsidan.
§8 Föredragning av styrelsens berättelse av ordförande (bifogas)
§9 Föredragning av den ekonomiska berättelsen av kassören (bifogas)
§10 Föredragning av revisorernas berättelse (bifogas)
§11 Årsmötet beslutade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet
§12 Budget för 2019 presenterades av kassören och godkändes
§13 Val av kassör 2019-2020, Lena Person
§14 Val av 2 st Styrelseledamöter 2019-2020, My Persson, Niklas Lantto
§15 Val av 1 st Styrelsesuppleant, Johan Olofsson
§16 Val av 1 st Revisor 2019 – 2020, Agneta Olsson
§17 Val av 1 st Suppleant till Hamnsektionen, Tommy Buhr
§18 Som firmatecknare för 2019 valdes ordföranden eller kassören eller hela styrelsen.
§19 Hamnsektionen informerade om pågående samt planerade arbeten, bla elstolpar som har
bytts, 2 st, toaletter har byts. Vattenläckage har fixats på bryggan. Kodlås på verkstaden finns
numera så alla medlemmar kommer in. Handukstork installerats på toaletten. En Sjösättning är
planerad, städdag likaså. Det ska tas in offert för målning av stugan ev fönster ska bytas.
Hamnsektionen tackar för stöd med arbetet
§20 Inga rapporter, dock meddelade ordförande att nyttjandeavtal med nya grannen Boneck har
tagits fram.
§21 Inga medlemsförslag inkomna till mötet
§22 Under övriga frågor diskuterade bla upptagningen i klubbens regi samt bevattningsförbudet,
det nämndes då att klubben har en egen brunn ansluten till vissa kranar och dessa bör utnyttjas i
första hand.
§23 Mötet avslutades av ordförande som bjöd in till mat på KJ:s
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