ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Plats: Hembygdsgården i Upplands Väsby
Tid: 22 februari, 2010, klockan 19:00
Närvaroförteckning:
1. Beyron Nilsson
2. Max Magnusson
3. Roland Carlsson
4. Lars Nyström
5. Zäta Zetterström
6. Brunhild Amnéus
7. Hans Henning Amnéus
8. Jim Sandberg

9. Carolina Rydberg
10. Roger Steen
11. Carin Nerby
12. Lars Ekberg
13. Håkan Tidner
14. Pentti Rydberg
15. Arne Wahlberg

1. Fastställande av röstlängd för mötet
Alla enligt ovanstående förteckning röstberättigade.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beyron Nilsson valdes till ordförande och Max Magnusson utsågs till sekreterare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare utsågs Lars Nyström och som rösträknare valdes Pentti
Rydberg.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Frågan bifölls med acklamation.
5. Fastställande av föredragningslista
Föreslagen dagordning fastställdes.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Fråga ställdes huruvida det var korrekt, så som verksamhetsberättelsen angav, att
portalbyggnationen på kanothusets övervåning var avslutad. Mötesdeltagarna
samrådde och kom fram till att byggnationen påbörjats men ännu inte färdigställts
och att detta borde ha tydliggjorts.

I tillägg till verksamhetsberättelsen kom mötesdeltagarna överens om att ge Jim
Sandberg en eloge för sitt arbete med att förse och utforma klubbens nuvarande
hemsida.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
Frågetecken restes angående värdeminskningsposter, rörande värdet på klubbens
kanoter, i balansrapporten. Klubbens kassör klargjorde att värdet på klubbens
kanotbestånd nedreviderats under året, och att denna nedrevidering var anledning
till aktuella värdeminskningsposter.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret
Inga frågor restes angående revisorernas berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet med acklamation.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Mötet fattade beslut, efter diskussion om medlemsavgifternas eventuella relation till ett
planerat avloppsarbete, om att klubbens avgifter skall lämnas oförändrade enligt nedan.
Frågan om avloppsbyggets kostnader i förhållande till klubbens medlemsavgifter
förpassades till följande årsmöte.
Ungdom t.o.m. 18 år
Vuxen
Familj
Kanotplatsavgift
Kanotplatsavgift (2 kanoter på samma plats)

150 kr
500 kr
800 kr
1000 kr
1500kr

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Mötesdeltagarna diskuterade möjligheterna för kanotklubben att tillföra klubben medel
genom att ställa upp som klubbfunktionärer/vätskekontrollansvariga på Stockholm
Marathon. En idé om att klubbsammanslutningen SOCK (skidor, orientering, cykel och
kanot) kanske kunde engageras i frågan dök upp. Frågan slutade i en allmän uppfattning
om att klubben ska verka för att klubbens kassa tillförs medel och att ett medverkande vid
Stockholm Marathon kan vara en av flera vägar för att uppnå detta mål.
Diskussion fördes kring klubbens uthyrning av kanoter. Frågan förpassades till styrelsen,
vilka får ta beslut i frågan efterhand som uthyrningssäsongen startar.

Tankar om en eventuell kanotskola/kursverksamhet för vuxna framfördes men styrelsen
delegerades att ta beslut i frågan när frågan kring kanotskolan för barn dyker upp.
Med iakttagande av nämnda frågor så fastställdes verksamhetsplanen och bugeten för
2010.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Protokollförande kunde inte uppfatta några förslag på varken styrelsens eller övriga
medlemmars initiativ.
12. Val
a) Klubbens sittande ordförande, Beyron Nilsson, omvaldes för en period på två
år.
b) Arne Wahlberg och Lars-Göran Hillerslätt omvaldes i egenskap av övriga
styrelsemedlemmar.
c) Två revisorer, Carolina Rydberg och Marianne Steen, valdes för en tid av ett
år.
d) Max Magnusson och Pentti Rydberg valdes till ledamöter i valberedningen för
ett år, där Pentti Rydberg agerar sammankallande.
e) Styrelsen anmodades att utse ombud till SDF-möten och andra möten där
föreningen har rätt att representeras med ombud.
13. Övriga frågor
Klubbens ambitioner att förse klubbhuset med kommunalt avlopp diskuterades och
frågan hänvisades till styrelsen för vidare beredning. Diskussioner fördes om en
utbyggnad av klubbens omklädnings- och duschrum och det påtalades att detta bör ske i
anslutning till men efter avloppsfrågans lösning. Årsmötesdeltagarna enades om att ett
möte skall hållas, om vidare arbete och beredning gällande såväl avlopp och
duschrumsutbyggnad, innan maj månads utgång.
Vidare fastslogs att klubbhusets övervåning skall utrustas med en värmepump, vilket Lars
Ekberg ansvarar för.

