ÅRSMÖTESPROTOKOLL i Karlskrona Navigationssällskap
onsdagen den 20 april 2017.
§1.
Öppnandet
Jill hälsade alla välkomna till det 64:e årsmötet varpå
årssammanträdet öppnades. Årets deltagare var 14 stycken
medlemmar.
§2.
Dagordning
Dagordningen godkändes av årsmötet.
§3.
Mötets utlysande
Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.
§4.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Jill Tiderman utsågs till ordförande och Richard Krejstrup till
sekreterare för mötet.
§5.
Val av rösträknare och justeringsmän
Peter Lind och Hans Pluto Svensson utsågs till rösträknare tillika
justeringsmän för mötet. Röstlängden fastställdes.
§6.
Föregående årsmötesprotokoll.
Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av ordförande. Protokollet
från det extra insatta medlemsmötet lästes upp av ordförande.
Därefter godkändes dessa mötesprotokoll.
§7.
Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande.
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 Marie Stötsberg
(bil 3).
§10.
Ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades därefter av årsmötet.
§11.
Budgetförslag
Budgetförslag för 2017 föredrogs av Torbjörn Holm och godkänns (bil
4).
§12.
Val av
a.
b.
c.
d.

ordinarie.
Till ordförande för en tid av två år valdes Jill Tiderman.
Till kassör för en tid av två år valdes Torbjörn Holm.
Till ordinarie ledamot för en tid av två år valdes Thomas Andersson
och Steven Silveräng.
Till ordinarie ledamot och klubbmästare för en tid av 1 år valdes Björn
Andersson

§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 klubbkommittén valdes Björn Andersson som sammankallande,
för en tid av 1 år. För fler medhjälpande i kommittén utsåg årsmötet
att styrelsen under året ska söka efter två medlemmar.
b. Till bryggkommitté valdes Conny Hedlund, Fredrik Tiderman och
Joakim Sandell, Hans Bergvall, Krister Gustavsson, för en tid av 1 år.
c. Till stugkommitté valdes Ulla Holm och även Frida Gustavsson
kommer att tillfrågas.
d. Årsmötet beslutade att lägga utbildnings-, ungdoms- &
tävlingskommittén vilande framöver.
e. Till webbmaster valdes Christian Allfréd för en tid av 1 år.
f.
För sociala medier valdes Björn Andersson för en tid av 1 år.
g. Till representanter i Båtsam valdes Anders Malmörn och Richard
Krejstrup, för en tid av 1 år.

h.

Till representanter i Blekinge Båtförbund valdes Anders Malmörn och
Richard Krejstrup, för en tid av 1 år. NAVIS har fem posters
röstberättigande.

§15.
Val av miljöombud.
Till miljöombud valdes Joakim Sandell, för en tid av 1 år.
§16.
Val av Revisor
För val av revisor fann årsmötet ingen att tillsätta. Styrelsen fick
istället i uppdrag att tillsätta denna post vid fyllnadsval under hösten
2017.
§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 valde årsmötet Fredrik Tiderman.
§19.
Motioner och Propositioner
Motioner har inte inkommit till årsmötet.
Proposition för namnbyte på föreningen röstades ner av årsmötet.
(Förslag från årsmötet 2016)
§20.
Fastställande av årsavgift för 2017
Passiv medlem 800 kr, aktiv medlem 350 kr.
Folkpensionär (från 65 år) 500 kr, Aktiv pensionär 350 kr.
Aktiv innebär att medlemmen deltagit på vår- och/eller höstträff, varit
funktionär i styrelse och/eller kommittéer eller av styrelsen godkända
uppgifter.
Årsavgifter sänks nästkommande år till nivån för aktiv
medlem/pensionär.
§21.
Fastställande av avgifter 2017
Tilläggningsavgift fastställdes till 100 kr per båt, tillfälle och dygn.
Avgift för hyra av rum i klubbhuset beslutades till pris lika en
bryggplats, dvs 100 kr.
Hyra av klubbhuset 500 kr för privat bruk samt 1000 kr för
företagevenemang. För att hyra klubbhuset krävs medlemskap.

§22.
Övrigt
a. Torbjörn redogjorde för årets bidrag från skärgårdsmiljonen från
kommunen, där föreningen är beviljad bidrag med 50.000 kr.
Föreningen kommer att retroaktivt begära ersättning för de utgifter
som vi haft inom ramen för bidraget.
b. Torbjörn och Jill redogjorde för den nyligen nedlagda båtföreningen
”Tallebryggan” som skänkt 150.000 kr till Karlskrona
Navigationssällskap. Pengarna har blivit öronmärkta och kommer att
bli specificerade för yttre miljö. Tallebryggan skänkte en del lösören till
Tromtö. Allt kommer inte att komma till nytta i och runt huset, vilket
kommer att kräva lite arbete att sortera.
§23.
Mötets avslutande
Ordförande tackade styrelsen för årets goda arbete och tackade
medlemmarna för god uppslutning på årsmötet.
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