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Protokoll årsmöte – 8 maj 2022 
KNIPPLA BÅTKLUBB (955518-4341) 
 
 
Plats:  Föreningsgården  Antal sidor i protokollet:  3 
Tid:     11.00-12.30   Paragrafer:      §1 - §21 
    Antal bilagor:  2 
     
 
Närvarande:     Charlotte Karlsson, Johnny Larsson, Kjell Svensson, Björn Flander,  
         Kjell Lindal, Lars Holländer, Tommy Pettersson, Peter Janefeldt 
 
Frånvarande:    Oliver Sedelius, Ingvar Alfredsson (”Alfred”)                  
 
 

 

 

§   1 Årsmötets öppnande:  
Ordförande Charlotte hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat. 
 
 

§   2 Årsmötets stadgeenliga utlysande:   
Det konstaterades att årsmötet utlysts på stadgeenligt sätt. 
 
 

§   3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet:  
Till mötesordförande valdes Charlotte och till mötessekreterare utsågs Björn. 
 
 

§   4 Val av två rösträknare tillika justeringspersoner: 
Årsmötet valde Kjell Svensson och Lars Holländer till rösträknare tillika justerings-
personer. 
 
 

§   5 Genomgång av föregående årsmötesprotokoll: 
Charlotte redogjorde för förra årets årsmötesprotokoll och då ingen hade några 
anmärkningar att göra, lades det till handlingarna. 
 
 

§   6 Styrelsens verksamhetsberättelse: 
Charlotte läste upp verksamhetsberättelsen för år 2021 och årsmötet godkände 
densamma. Se kopia i bilaga 1 till detta protokoll. 
 
 

§   7 Kassaberättelse: 
Björn föredrog det upprättade årsbokslutet avseende 2021 och årsmötet godkände 
detta. Se kopia i bilaga 2 till detta protokoll. 
 
 

§    8 Revisionsberättelse: 
Björn läste upp revisionsberättelsen som undertecknats av revisor Agneta 
Andersson och i vilken hon tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen avseende räken-
skapsåret 2021. 
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§    9 Ansvarsfrihet för styrelsen: 
Årsmötet beslutade  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
 

§  10 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår: 
Årsmötet beslutade  
att årsavgiften för medlemskap 2023 i Knippla Båtklubb skall vara oförändrad 
jämfört med 2022, dvs 140 kr. Årsavgiften för 2022 beslutades till 140 kr redan vid 
årsmötet 2021. 
 
 

§  11 Val av ordförande 2022 för Knippla Båtklubb: 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag 
att omvälja Charlotte Karlsson till ordförande fram till nästkommande årsmöte. 
 
 

§  12 Val av kassör: 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag  
att omvälja Björn Flander till kassör fram till nästkommande årsmöte. 
 
 

§  13 Val av firmatecknare: 
Årsmötet beslutade  
att Charlotte Karlsson (ordförande) och Björn Flander (kassör) är firmatecknare för 
Knippla Båtklubb var för sig fram till nästkommande årsmöte. 
 
 

§  14 Val av ytterligare tre styrelseledamöter: 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag  
att omvälja Johnny Larsson och Kjell Svensson som ordinarie styrelseledamöter 
fram till nästkommande årsmöte. Dessutom valdes Oliver Sedelius som ordinarie 
styrelseledamot. Han har tidigare varit suppleant. 
 
 

§  15 Val av tre styrelsesuppleanter: 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag  
att omvälja Ingvar Alfredsson (”Alfred”) som styrelsesuppleant fram till nästkom-
mande årsmöte.  
 
att välja Tommy Pettersson och Peter Janefeldt som nya styrelsesuppleanter fram 
till nästkommande årsmöte. 
 
 

§  16 Val av revisor: 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag  
att omvälja Agneta Andersson till revisor med uppdrag att granska räkenskaperna 
för år 2022. 
 
 

§  17 Val av revisorssuppleant: 
Årsmötet beslutade 
att välja Lars Holländer till revisorssuppleant. 
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§  18 Val av valberedning: 
Årsmötet beslutade  
att styrelsen fungerar som valberedning med ordförande som sammankallande. 
 
 

§  19 Motioner till årsmötet: 
Årsmötet noterade att inga motioner inkommit. 
 
 

§  20 Övriga frågor (information mm): 
 

1. Föreslogs att föreningen skall sträva efter att anordna flera aktiviteter under 
verksamhetsåret, såsom exempelvis kurs förarbevis under vintern, besöka 
Båtmässan gemensamt när den äger rum, gemensam sommarutflykt till 
Marstrand, olika marknadsaktiviteter (t.ex. korv- och lottförsäljning vid 
lämpligt tillfälle). 

2. Årsmötet fann detta vara bra förslag och föreslog att en fest- och 
aktivitetskommitté bildas och att den skall bestå av Oliver Sedelius, Tommy 
Pettersson och Peter Janefeldt. Så fort denna grupp kommit fram till ett 
förslag på en aktivitet så begär gruppen ett styrelsemöte som kan besluta 
om hur och när denna aktivitet skall anordnas. 

3. Ytterligare ett förslag väcktes, nämligen att skapa en aktuell sändlista med 
uppgifter om både mailadresser och mobilnummer (för sms) för att vid 
behov snabbt kunna skicka ut information och påminnelser till alla medlem-
mar i föreningen. Detta som komplement till den ”traditionella” formen med 
information via anslagstavlan. Styrelsen arbetar vidare med frågan. 

 
 

§  21 Årsmötets avslutande: 
Då inga fler frågor fanns att avhandla förklarade Charlotte årsmötet för avslutat och 
tackade för visat intresse. 
 

 
 
Källö-Knippla  2022-05-08 
 
 
 
 
Charlotte Karlsson  Björn Flander         
Ordförande   Sekreterare                  
 
 
 
 
Kjell Svensson  Lars Holländer 
Justeringsperson  Justeringsperson 
 
 
Bilagor till detta protokoll: 
 

1. Kopia av verksamhetsberättelse för 2021 
2. Kopia av fastställt årsbokslut för 2021 


