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Protokoll årsmöte – 21 april 2018 
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, 
         Anders Boberg, Björn Flander 
 
Frånvarande:    Mikael Jonsson                   
 
 

 

 

§   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 Anders Boberg och Kjell Svensson 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 2017 och årsmötet godkände 
densamma. Se kopia i bilaga 1 till detta protokoll. 
 
 

§   7 Kassaberättelse: 
Björn föredrog det upprättade årsbokslutet avseende 2017 och årsmötet godkände 
detta. Se kopia i bilaga 2 till detta protokoll. 
 
 

§    8 Revisionsberättelse: 
Björn läste upp revisionsberättelsen som undertecknats av tillförordnade revisorn 
Agneta Andersson och i vilken hon tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen avseende 
räkenskapsåret 2017. 
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§    9 Ansvarsfrihet för styrelsen: 
Årsmötet beslutade  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
 
 
 

§  10 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår: 
Årsmötet beslutade  
att årsavgiften för medlemskap 2019 i Knippla Båtklubb skall kvarstå oförändrad, 
dvs 100 kr. Årsavgiften för 2018 beslutades till 100 kr redan vid årsmötet 2017. 
 
 

§  11 Val av ordförande 2018 för Knippla Båtklubb: 
Årsmötet beslutade  
att omvälja Charlotte Karlsson till ordförande fram till nästkommande årsmöte. 
 
 

§  12 Val av kassör: 
Årsmötet beslutade  
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  
att omvälja Johnny Larsson, Kjell Svensson och Mikael Jonsson till ordinarie 
styrelseledamöter fram till nästkommande årsmöte. 
 
 

§  15 Val av tre styrelsesuppleanter: 
Årsmötet beslutade  
att omvälja Anders Boberg till styrelsesuppleant och  
att välja Ingvar Alfredsson (”Alfred”) till ny styrelsesuppleant fram till näst-
kommande årsmöte. 
att den återstående suppleantplatsen för närvarande lämnas vakant eftersom ingen 
intresserad medlem ännu hittats. 
 
 

§  16 Val av revisor: 
Årsmötet beslutade  
att omvälja Agneta Andersson till revisor med uppdrag att granska räkenskaperna 
för år 2018. 
 
 

§  17 Val av revisorsuppleant: 
Posten är vakant då ingen kandidat anmält sitt intresse. 
 
 

§  18 Val av valberedning: 
Årsmötet beslutade  
att styrelsen fungerar som valberedning med ordförande som sammankallande. 
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§  19 Motioner till årsmötet: 
Årsmötet noterade att inga motioner inkommit. 
 
 

§  20 Övriga frågor (information mm): 
 

1. Det planeras en aktivitetsdag (”Öppet Hus”) i Johnnys bod den 16 juni 2018 
kl. 11:00–13:00 enligt samma upplägg som 2017. Styrelsen träffas kl 10:30. 
Charlotte skickar ut påminnelse via mail. 

 
2. En blomsteruppvaktning som ett tack till Bengt Waller ordnas av Charlotte. 

 
3. Charlotte informerade om inköpet av en livboj med Båtklubbens namn på 

och visade upp den för årsmötesdeltagarna. Den kommer att hänga utanför 
Johnnys bod. Årsmötet riktar ett varmt tack till Johnny för att han upplåter 
plats för livbojen där. 

 
4. Charlotte och Björn berättade kortfattat om den pågående uppstarten av 

Pilotprojekt Källö-Knippla (”Knippla Intresseförening”) och att det eventuellt 
så småningom kan resultera i att bl.a. Båtklubben kanske får möjlighet att 
söka EU-medel till projekt vi vill driva. Charlotte väckte idén om att i så fall 
anskaffa en optimistjolle som Båtklubben skulle kunna låna ut eller hyra ut 
till en låg kostnad under sommarsäsongen. Styrelsen arbetar vidare med 
den frågan och ser om idén går att förverkliga. 

 
 

§  21 Årsmötets avslutande: 
Då inga fler frågor fanns att avhandla förklarade Charlotte årsmötet 2018 för 
avslutat och tackade för visat intresse. 
 

 
Källö-Knippla  2018-05-07  
 
 
 
 
Charlotte Karlsson   Björn Flander         
Ordförande    Sekreterare                  
 
 
 
 
Anders Boberg   Kjell Svensson 
Justeringsperson   Justeringsperson 
 
 
 
Bilagor till detta protokoll: 
 

1. Kopia av verksamhetsberättelse för 2017 
2. Kopia av fastställt årsbokslut för 2017 


