
  
 
ÅRSMÖTESPROTOKOLL i Karlskrona Navigationssällskap  
onsdagen den 16 april 2015 i Nättraby Båtklubbstuga. 
 
§1. 
Öppnandet 

Conny hälsade alla välkomna till det 62:a årsmötet varpå 
årssammanträdet öppnades. Årets deltagare var 18 stycken 
medlemmar. 

 
§2. 
Dagordning 

Dagordningen godkänndes av årsmötet. 
 
§3. 
Mötets utlysande 

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst. 
 
§4. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Conny utsågs till ordförande och Richard Krejstrup till 
sekreterare för mötet. 

 
§5. 
Val av rösträknare och justeringsmän 

Christer Nilsson och Heinz Nilson utsågs till rösträknare tillika 
justeringsmän för mötet. Röstlängden fastställdes. 

 
§6. 
Föregående årsmötesprotokoll. 

Föregående årsmötesprotokoll föredrogs och godkänndes.  
 
§7. 
Verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes individuellt. 
Verksamhetsberättelsen godkände och lades till handlingarna 
(bil1). 

 
§8. 
Kassaberättelse 

Kassör Torbjörn Holm föredrog årets kassaberättelse. 
Kassaberättelsen godkänndes och lades till handlingarna (bil 2). 

 
 



 
§9. 
Revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse lästes av Anders Malmörn (bil 3). 
 
§10. 
Ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades härmed av årsmötet. 
 
§11. 
Budgetförslag  

Budgetförslag för 2015 godkänns (bil 4). 
 
§12. 
Val av ordinarie 

Val av ordinarie styrelseledamöter. Föreningen har vid dagsläget 
inga valberedningsrepresentanter. 

a. Till ordförande för en tid av 2 år finns ingen kandidat. 
b. Till kassör för en tid av 2 år valdes Torbjörn Holm. 
c. Till två ordinarie ledamöter för en tid av 2 år valdes Thomas 

Andersson. Men för den andra ledamoten fanns ingen kandidat. 
d. Till Klubbmästare för en tid av två år valdes Björn Andersson. 
e. För fyllnadsval av vice ordförande av ett år fanns ingen kandidat. 

Årsmötet lämnade styrelsen i uppdrag att försöka finna 
ordförande under året för fyllnadsval. 
 

§13. 
Val av tre suppleanter. 

Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes 
Joakim Sandell och Christian Allfréd. En tredje kandidat kunde 
inte finnas. 

§14. 
Val av kommittéer. 

Val av kommittéer för en tid av 1 år 
a. Till festkommittén valdes Björn Andersson som sammankallande 

samt Ronny Jönsson och Stefan Jönsson. 
 
b. Till brygg- & stugkommitté  
 valdes Conny Hedlund, Lars Whilborg och Peter Lind. 
 
c. Till utbildnings-, ungdoms- & tävlingskommitté valdes 
 Joakim Johansson. 
 
d. Till webbmastergruppen valdes Christian Allfréd och Björn 

Andersson. 
e. För sociala medier valdes Björn Andersson. 
  



f. Till representanter i Båtsam valdes Anders Malmörn och Richard 
Krejstrup. 

 
 
g. Till representanter i Blekinge Båtförbund valdes Anders Malmörn 

och Richard Krejstrup. 
 
 
 
§15. 
Val av miljöombud. 

Beslutades att Joakim Sandell valdes som miljöombud. 
 
 
§16. 
Val av revisor 

Till revisor för en tid av 2 år valdes Lennart Carlsson. 
 
§17. 
Val av revisorssuppleanter 

Till revisorsuppleanter för en tid av 1 år valdes Anita Johansson. 
 
 
§18. 
Val av valberedning. 

Till valberedning fann årsmötet inga kandidater. 
 

 
§19. 
Motioner 

Motioner/Propositioner har inte inkommit till årsmötet. 
 
 
§20. 
Fastställande av årsavgift för 2016 

Holger Wrånghede tog upp till diskussion om dagsavgift och 
årsmötet gav bifall i dagsavgift. 
Styrelsens förslag att pensionärer betalar 500 kr i grundavgift och 
övriga medlemmar från 18 år betalar 800 kr i grundavgift. För alla 
medlemmar som utgör en aktiv funktion sänks medlemsavgiften 
till 350 kr. Årsmötet förde diskussion i ämnet och godkände 
sedan förslaget. 

 
 
§21. 
Fastställande av avgifter 2015 

Avgifter för gästplatser år 2015 tilläggningsavgift fastställdes till 
100 kr per dygn.  
Avgift för hyra av klubbhus år 2015 beslutades att ett rum hyrs 
till samma pris som en bryggplats. 



 
 
§22. 
Övrigt 

- Benny tog upp frågan om hur trampbåtarnas status och styrelsen kunde 
meddela att en är på reparation och den andra ligger på anläggningen 
och ska få ett nytt roder. 

- Anders Malmörn tog till orda och informerade om Båtsam och Blekinge 
Båtförbund och vad som händer. Lite om toaletter i båtklubbar som får 
bidrag från EU ska vara tillgängliga för alla i unionen. Från Båtsam att 
kommunen har brutit alla avtal mot båtklubbarna för att kunna binda 
nya avtal. Detta har inneburit vissa problem för en del klubbar.  

 
 
§23. 
Mötets avslutande 

Under mötets avslutande avtackades avgående styrelse-medlemmar. 
Ordförande tackar för den fina uppslutningen. 

 
 
 
 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
……………………………….. ………………………………… 
 
 
 
Justeras Justeras 
 
 
 
………………………………..  …………………………………….. 


