ÅRSMÖTESPROTOKOLL i Karlskrona Navigationssällskap
onsdagen den 21 april 2016 i Nättraby Båtklubbstuga.
§1.
Öppnandet
Thomas Andersson hälsade alla välkomna till det 63:a årsmötet
varpå årssammanträdet öppnades. Årets deltagare var 10 stycken
medlemmar.
§2.
Dagordning
Dagordningen godkändes av årsmötet.
§3.
Mötets utlysande
Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.
§4.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Thomas Andersson utsågs till ordförande och Richard Krejstrup
till sekreterare för mötet.
§5.
Val av rösträknare och justeringsmän
Christer Nilsson och Hans Pluto Svensson utsågs till rösträknare
tillika justeringsmän för mötet. Röstlängden fastställdes.
§6.
Föregående årsmötesprotokoll.
Föregående årsmötesprotokoll lästes enskilt och godkändes.
§7.
Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes enskilt.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
(bil1).
§8.
Kassaberättelse
Kassör Torbjörn Holm föredrog årets kassaberättelse.
Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna (bil 2).

§9.
Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse av Anders Malmörn lästes av av Marie
Stötsberg (bil 3).
§10.
Ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades härmed av årsmötet.
§11.
Budgetförslag
Budgetförslag för 2016 föredrogs av Torbjörn Holm och godkänns
(bil 4).
§12.
Val av ordinarie
Val av ordinarie styrelseledamöter. Föreningen har vid dagsläget
inga valberedningsrepresentanter.
a.
Till fyllnadsval för ordförande för en tid av ett år finns ingen
kandidat.
b.
Till vice ordförande för en tid av två år finns ingen kandidat.
c.
Till val av sekreterare för en tid av två år valdes Richard
Krejstrup.
d.
För ordinarie ledamot för en tid av två år Hans Bergwall.
e.
För fyllnadsval av ordinarie ledamot strök årsmötet från
dagordningen då ingen kandidat finns.
Årsmötet lämnade styrelsen i förslag att införa arvode till
styrelsen i försök att finna ordförande.
§13.
Val av tre suppleanter.
Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes
Joakim Sandell, Marie Stötsberg och Christian Allfréd.
§14.
Val av kommittéer.
a.
Till festkommittén för en tid av 1 år valdes Björn Andersson som
sammankallande samt Ronny Jönsson och Stefan Jönsson.
b.

Till brygg- & stugkommitté valdes Conny Hedlund, Lars Whilborg
och Joakim Sandell.

c.

Årsmötet beslutade att lägga utbildnings-, ungdoms- &
tävlingskommittén vilande framöver.

d.

Till webbmaster valdes Christian Allfréd.

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. NAVIS har fem posters röstberättigande.

§15.
Val av miljöombud.
Till miljöombud för ett år valdes Joakim Sandell.
§16.
Val av revisor
Till revisor för en tid av två år valdes Anders Malmörn. Anders vill
dock ha en fullt fungerande styrelse.
§17.
Val av revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år ville årsmötet välja
Anita Johansson. Hon var dock inte anträffbar vilket skickar
frågan vidare till ett fyllnadsval.
§18.
Val av valberedning.
Till valberedning fann årsmötet inga kandidater.
§19.
Motioner
Motioner/Propositioner har inte inkommit till årsmötet.
§20.
Fastställande av årsavgift för 2017
Årsmötet förde diskussion i ämnet och godkände styrelsens
tidigare förslag. Årsmötet ville att utskicket skulle belysa avgiftens
fördelar.
§21.
Fastställande av avgifter 2016
Avgifter för gästplatser år 2016 tilläggningsavgift fastställdes till
100 kr per dygn.
Avgift för hyra av klubbhus år 2016 beslutades att ett rum hyrs
till pris lika en bryggplats, dvs 100 kr. Den som hyr ett rum ska
vara medlem. Annars gäller 500 kr för

§22.
Övrigt
- Swish. Torbjörn presenterade lösningen för hur föreningen kan använda
sig av swish. Årsmötet beslutade att låta styrelsen gå vidare i ärendet.
- Torbjörn presenterade utträdet av medlemmar. Tretton medlemmar har
lämnat varav sju pensionärer. Endast en har angivit ökad kostnad som
orsak. Tre nya fullbetalande medlemmar har tillkommit.
- Namnet Karlskrona Navigationssällskap. Ska vi byta namn på föreningen
för att till exempel kunna få bidrag från Ronneby kommun? Tromtö
Navigationssällskap kom som förslag. Diskussion fördes om att man
kanske inte ens behöver byta namn utan bara plocka bort Karlskrona
från namnet officiellt. Årsmötet beslöt att byta namn på föreningen till
Tromtö Navigationssällskap. För att vid nästa årsmöte fastställa
förslaget.
- Holger Wränghede framförde att Batsam skulle skänka lotterimaterial
samt rabatter för förbrukningsmateriel för bryggor etc.
§23.
Mötets avslutande
Under mötets avslutande tackades styrelsens medlemmar med en
varsin ros. Ordförande tackade styrelsen för årets goda arbete och för
uppslutningen.
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