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Stockholm 2015-03-24 
 
 
PROTOKOLL 341  ÅRSMÖTE 2015 
 
 
 
Tid Torsdagen den 19 mars 2015 
 
Plats Nacka Konferenscenter, Konferenssalen. 
 
 
 
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 
 
§ 1 Kommunen informerade om vatten och avlopp (se separat information på 

hemsidan). 
 
§ 2 Reidar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

Medlemmarna förklarades stadgeenligt kallade. 
 
§ 3 Årsmötet valde Anders Hellman till mötets ordförande.  
 
§ 4 Till sekreterare valdes Christer Svensson 
 
§ 5 Dagordningen fastställdes. 
  
§ 6 Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs David Nachmann och Annika 

Fernström.  
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen gicks igenom utan anmärkningar eller frågor från 

årsmötet.  
 
§ 8 Vinst-, förlust- och balansräkningen visades utan erinran. 
    
§ 9  Revisor Monica Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen för år 2014. Revisorerna 

förordade årsmötet att fastställa vinst-, förlust- och balansräkningen samt bevilja 
styrelsen för år 2013 ansvarsfrihet.  

   
§ 10 Vinst-, förlust- och balansräkningen fastställdes av årsmötet.  
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§ 11 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2014 års styrelse. 
 
§ 12 Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade styrelsearvoden för 2015. 
 
§ 13  Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2015 med reservation till 

båtplatsavgiften som, av årsmötet, beslutades till 300kr per plats och år.  
             
§ 14 Valberedningens representant föredrog valberedningens förslag av ledamöter till styrelse 

och revisorer. Av de personer vars period i styrelsen har löpt ut har samtliga medgett omval. 
Styrelsen har haft en vakant plats under flera år och till detta årsmöte har valberedningen 
funnit en kandidat till nyval. 

 Till ledamöter i 2015 års styrelse valdes därför, av årsmötet, följande (2 års mandatperiod): 
 Christer Svensson  omval 
 Lennart Wigh  omval 
 Mia Wadsjö  omval 
 Robert Helin  omval 
 David Nachmann  nyval 
 
 Valberedningens representant önskar att fler vill engagera sig i styrelsen och att fler anmäler 

sitt intresse till valberedningen inför kommande år. 
 

§ 15 Följande val av revisorer beslutades, av årsmötet, enligt valberedningens förslag (1 års 
mandatperiod):  

 Monica Gunnarsson            omval   
            Lars Höglund             omval  
  

Följande val av revisorssuppleant beslutades, av årsmötet, enligt valberedningens förslag (1 
års mandatperiod): 

 Bo Vilbern            omval  
 
§ 16 Följande val av ledamöter till valberedningen beslutades av årsmötet (1 års mandatperiod): 
            Kjell Lindén  omval    
 Terje Egeland  omval  
 Karin Engström  omval  
 
§ 17 Två motioner från Christer Svensson hade inkommit. En motion gällande förvaring av 

kajaker och kanoter samt en motion gällande iläggningsbrygga för kajaker och kanoter. 
Styrelsen har svarat på motionerna och föreslagit att göra detta i olika steg varav det första 
steget var att göra markarbeten på den föreslagna platsen i Björkvik mellan T-bryggan och 
nya flytbryggan, för en kostnad på 5000kr. Årsmötet beslutade inte anta motionerna utan att 
anta styrelsens förslag om markarbeten för en budgeterad kostnad på 5000kr. 

 
§ 18 Inga övriga frågor. 
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§ 19 Protokollet kommer (efter justering) att finnas tillgänglig på hemsidan och på föreningens 

anslagstavla i korsningen Björksalavägen/Solsalavägen.  
 
§ 20 Årsmötet förklarades avslutat och årsmötets ordförande och styrelsen tackade samtliga som 

kommit.  
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 

 
……………………………………….. 
 Christer Svensson 
 
 

Justeras: 
 
 
 
…………………………………………. 

Anders Hellman 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 Annika Fernström   David Nachmann 

 
 
 
Bilagor  Närvaroförteckning  
  Valberedningens förslag 
  Inkomna motioner (2st) 
  Styrelsens beredning av inkomna motioner 
   

 


