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ÅRSMÖTE 
 
Tidpunkt (datum och klockslag) 

2010-02-08, kl. 19:00 – 20:10 
Plats (lokal och adress) 

Åsö föreningsråd, Färgargårdstorget 1, lokalen  
Sofia 
Kopia till 

 

 
Deltagare 

29 medlemmar 
 
 

 
 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

1. Mötets öppnande 
 Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar Årsmötet öppnat. 
 Mötet inleds med en tyst minut för att hedra minnet av den bortgångne hedersmedlemmen 
Sigfrid Österdal. 
 
2. Godkännande av den föreslagna dagordningen 
 Årsmötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen. 
 
3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst 
 Årsmötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning. 
 
4. Fastställande av röstlängd, fullmakt skall innan mötet lämnas till styrelsen 
 Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför årsmötet. 
 
5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt val av 2 
rösträknare 
 Årsmötet väljer Ove Sahlén och Henning Nordin att vara justeringsmän och rösträknare. 
 
6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll 
 Protokoll från höstmötet den 22 oktober 2009 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson, 
varpå det godkänns. 
 
7. Skrivelser och rapporter 
 Det konstateras att det inte förekommer någon skrivelse att redogöra för. 
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 P-A Söderdahl rapporterar att Idrottsförvaltningen har överlämnat bristfälliga kartor över 
Henriksdalshamnen. Han redogör vidare för att HBK har fått besked från Idrottsförvaltningen om att 
antalet platser i nysnämnda hamn kommer att uppgå till ca 75. 
 P-A redogör vidare för att styrelsen med styrelsen i Fisksätra båtklubb har diskuterat principer 
för ett närmare samarbete. P-A utlovar att styrelsen kommer att lämna en närmare redogörelse för 
detta vid kommande vårmöte. 
 
8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och med punkt elva 
 Mötet väljer Björn Högblom att leda dagens förhandlingar till och med punkt 11. 
 
9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2009 
 Björn Högblom tackar för förtroendet, och redogör för innehållet i såväl 
verksamhetsberättelsen som förvaltningsberättelsen. I anslutning till redogörelsen antecknades  
 att Björn Högblom har ingått i valberedningen enligt val till höstmötet, 
 att rätteligen sju personer beviljades medlemskap i HBK under verksamhetsåret 2009, och 
 att de arbeten som under verksamhetsåret utfördes i Fisksätra avsåg de bryggor som HBK har 
anskaffat och äger. 
 I anslutning till redogörelsen för resultat- och balansräkningen diskuteras posten avseende 
inventarier och principer för bokföring. 
 P-A Söderdahl redogör för den ekonomiska rapporten genom att närmare redogöra för 
innehållet i resultatrapporten och balansrapporten. 
 
10. Revisionsberättelse 
 Revisorssuppleant Lars Lindholm redogör för innehållet i revisionsberättelsen. 
 I anslutning till punkten beslutas att till dagordningen lägga till en punkt, 10 a, under vilken 
frågan om disposition av verksamhetsårets resultat ska avgöras. 
 
10 a. Disposition av verksamhetsårets resultat 
 Årsmötet beslutar att resultatet för verksamhetsåret för 2009 ska överföras i ny räkning. 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 
 
12. Fastställande av avgifter och arvoden 
 Bengt Palm redogör för styrelsens förslag som innebär att bibehålla de för verksamhetsåret 
2009 fastställda avgifterna även för verksamhetsåret 2010, förutom att införa en köavgift på 
tvåhundra (200) kronor. 
 Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. 
 
13. Budget 2009 
 P-A Söderdahl redogör för innehållet i budgetförslag. Årsmötet beslutar i enlighet med 
förslaget. 
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14. Motioner 
 Det antecknas att någon motion inte har inkommit. 
 
15. Val enligt stadgarna 
 Valberedningen, genom Robert Arnald, redogör för förslag till val till styrelsen m.m. 
 a) Val av ordförande 
  Mötet omväljer P-A Söderdahl till ordförande i 2 år. 
 b) Val av kassör 
  Mötet omväljer Ing-Marie Nilsson att vara kassör i två år. 
 c) Val av vice sekreterare 
 Mötet omväljer Göran Olsson att vara vice sekreterare i två år. 
 d) Val av revisorsuppleant 
 Mötet omväljer Lars Lindholm att vara revisorssuppleant i två år 
 e) Val av styrelsesuppleant 
 Madis Tampöld förklarar sig vilja sluta sitt uppdrag som styrelsesuppleant. Mötet beslutar att 
befattningen ska vara vakant till vidare. 
 f) Val till valberedningen 
 Mötet omväljer Tommy Andersson att ingå i valberedningen under två år. 
 g) Val till valberedningen 
 Björn Högblom förklarar sig vilja sluta sitt uppdrag i valberedningen. Årsmötet beslutar att 
befattningen ska vara vakant tills vidare. 
 
16. Övriga frågor 

a) En medlem föreslår att styrelsen ska uppmana medlemmarna att skänka pengar för 
underhåll av Holmen. 

b) Sven Torstensson efterfrågar uppgifter om turordningen i kölistan avseende 
Henriksdalshamnen. Han uppmanas att kontakta kassören Ing-Marie Nilsson. I anslutning 
till punkten förklarar P-A Söderdahl att styrelsen kommer att mejla till alla på kölistan. 

c) P-A uppmanar alla närvarande medlemmar att komma med tips om lämpliga klubblokaler i 
anslutning till Hammarby sjö. 

 
17. Avslutning 
 P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat. 
 
 
 
--- 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
 
Vice sekreterare Göran Olsson   Ordförande P-A Söderdahl 
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Justeras       Justeras 
 
 
 
 
Ove Sahlén     Henning Nordin 
 


