
Protokoll från Öregrunds Båtklubbs årsmöte den 27 november 2021 kl. 13:00 i 
Societetshuset, Öregrund. 

Närvarolista (30 personer) i bilaga 1 

1. Mötets öppnade

Mötet öppnades av ordförande Håkan Wahlgren. Alla hälsades välkomna. 

2. Fastställande av röstlängd (Bilaga 1) 

Röstlängd upprättades genom att närvarande medlemmar antecknade sin närvaro i särskilt formulär. 
30 röstberättigade medlemmar var närvarande (av totalt 30 personer). Inga fullmakter anmäldes och 
årsstämman fastställde en röstlängd med totalt 30 röstberättigade. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Rolf Arvidsson och till sekreterare My Laurell. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysning.

Frågan om de närvarande ansåg att mötet utlysts på rätt sätt besvarades med ja. 

5. Fastställande av dagordning

På förhand utsänd dagordning godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 

6. Val av två justeringsmän, tilllka rösträknare för mötet

Magnus Appelberg och Bobby Lodin utsågs att justera protokollet och fungera som rösträknare. 

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltnlngsberättelse.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse, samt balansräkning och resultaträkning för 
verksamhetsåret 2020-10-01 - 2021-09-30 delades ut på mötet. 

(Bilaga 2) 

Verksamhetsberättelsens rubriker föredrogs av ordförande Håkan Wahlgren. Årsstämmans deltagare inböjds 
att ställa frågor. Peter Loboda och Sakarias Petersson gjorde en mer detaljerad presentation av segelsektionens 
verksamhet och planer för 2021. 

Björn Pettersson föredrog verksamhetens ekonomiska resultat och det förenklade årsbokslutet. Redovisat 
resultat för räkenskapsåret 2020-2021 blev -254 983 kronor, vilket är 55 654 kronor sämre än budgeterat 
(-199 719 kronor). Detta förklarades både med lägre intäkter, bland annat på grund av ett minskat 
medlemsantal och lägre intäkter från köavgifter, båtlyft och sommarliggare, och av högre utgifter, bland annat 
till följd av att kostnaderna för hamn, varv och maskinhall blev högre än budgeterat. Skyfallet i augusti 2021 
ledde till omfattande skador som krävde insatser av entreprenörer och utbyte av utrustning 
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Mötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. 
Resultaträkningen med redovisat resultat på -254 983 kronor och balansräkningen omslutande 3 890 184 
kronor vid verksamhetsårets slut (21-09-30) fastställdes. Årsmötet beslutade också att underskottet ska 
balanseras i ny räkning. 

8. Revisorernas berättelse (Bilaga 3) 

Sverre Svahnström, förtroendevald revisor, fördrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020-2021. Det är 
föreningens förenklade årsbokslut och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2020-2021 som varit 
föremål för granskning av auktoriserad revisor Patrik Lager, Folkesons råd & revision AB och av förtroendevald 
revisor Sverre Svahnström. 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020-2021. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021. 

10. Motioner och styrelsen utlåtande (Bilaga 4) 

Fyra motioner hade anmälts till årsmötet 2020, men kunde inte behandlas vid detta årsmöte som på grund av 
covidpandemin genomfördes digitalt. En motion tillkom inför årsmötet 2021. Fem motioner behandlades 
därför på detta årsmöte. Samtliga motioner hade inför årsmötet publicerats i sin helhet på klubbens hemsida. 
Vid mötet delades en sammanställning av motionerna ut, med styrelsens förslag till beslut. 

Motion 1. Påtalar behov av att öka säkerheten vid hanteringen av segelbåtsmaster i mastskjulet. 

Styrelsen föreslår bifall till motionen och att årsmötet ger motionärerna i uppdrag bilda en grupp för att ta fram 
förslag till säkerhetsåtgärder. 

Årsmötet biföll motionen. 

Motion 2. Föreslår att ÖBK ska köpa in en undervattenskamera. 

Styrelsen delar uppfattningen att en undervattenskamera kan användas på många sätt i föreningens 
verksamhet; exempelvis för att kontrollera stropparnas placering inför lyft, men också för att kontrollera 
brygginfästningar, hitta borttappade saker och skaffa överblick inför insatser av dykare. Styrelsen tillstyrker 
motionen. 

Årsmötet biföll motionen. 

Motion 3. Föreslår att den vaktlista som delas ut till medlemmarna ska kompletteras med e-postadresser. Detta 
för att motionären vill ha fler alternativ än telefon för att nå medlemmarna i listan. 

Styrelsen föreslår att motionen får avslag med motiveringen att e-postadress till medlemmarna redan finns 
tillgängliga i det medlemsregister som kan nås via föreningens hemsida. Telefonnumren kan dessutom 
användas för att skicka textmeddelanden till medlemmar som inte nås via telefonsamtal. 

Årsmötet avslog motionen. 
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Motion 4. Förslag på att inrätta ytterligare en dusch i servicehuset genom att använda det förrådsutrymme som 
idag används för städmaterial. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås eftersom dusch- och toalettkapaciteten på Katrinörarna kommer att 
förbättras nästa säsong då en ny dusch och två nya toalett er kommer att öppnas i maskinhallen. 

Årsmötet avslog motionen. 

Motion 5. Förslag att endast tillåta stäv och aktertilläggning vid norra bryggan på klubbholmen, samt förslag till 
nya skyltar vid varje brygga som talar om att hundar ska vara kopplade på Klubbholmen. 

Styrelsen stödjer motionen och föreslår årsmötet 2021 att uppdra åt Klubbholmskommitten att se över 
reglerna för Klubbholmen samt tillstyrka förslaget på skyltar om att hund ska vara kopplad vid samtliga bryggor. 

Årsmötet biföll motionen enligt styrelsens förslag. 

11. Avgifter (Bilaga 5) 

Styrelsens förslag till avgifter för 2021-2022 delades ut på mötet och presenterades av Björn Pettersson. 
Förslaget innebär en höjning av i stort sett alla avgifter. 

Årsmötet beslutade om avgiftshöjningar enligt styrelsens förslag. 

12. Arvoden

Efter beslut av årsstämman 2017 ersätts klubbens funktionärer med ett årligt arvode. Styrelsen föreslår 
oförändrade funktionärsarvoden under verksamhetsåret 2021-2022. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

13. Bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund

Styrelsen föreslår att ÖBK under budgetåret 2021-2022 ska betala 3 000 kronor i bidrag till 
Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

14. Budget för det nya verksamhetsåret (Bilaga 6) 

Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021-2022 delades ut på mötet och presenterades av Björn 
Pettersson. Ett positivt resultat på 291 700 kronor redovisas i budgeten. Detta utfall är beräknat med 
utgångspunkt från styrelsens föreslagna och av årsmötet beslutade ersättningar till Sjöräddningssällskapets 
räddningsstation i Öregrund, ersättningar till funktionärer och höjningar av avgifter för 2021-2022. 

Årsmötet beslutade att godkänna budgeten. 
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15. Val av styrelse

Val av styrelseledamöter gjordes enligt valberedningens förslag: 

a) Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år: 

c) Val av två styrelsesuppleanter på 1 år: 

Mats Elfsberg, omval, 
Björn Pettersson, omval, 

Per Andersson, nyval, 
Björn Mannby, nyval. 

Jan Palm, omval, 
Daniel Jansson, omval. 

Styrelsen kommer under 2021-2022 därmed ha följande sammansättning: Håkan Wahlgren, ordförande, 

Kerstin Olsson, kassör, Anders Eriksson, Mats Elfsberg, Björn Pettersson, Per Andersson och Björn Mannby som 

ordinarie styrelseledamöter, med Jan Palm och Daniel Jansson som styrelsesuppleanter. 

16. Val av övriga funktionärer på ett år. 

Val av övriga funktionärer gjordes enligt valberedningens förslag: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Val av hamnchef: 

Val av varvsgrupp: 

Val av miljöombud: 

Val av ombud för servicehuset: 

Val ungdoms- och segelbåtsektion: 

Val motorbåtssektion: 

Val veteranbåtssektion: 

Val av klubbholmskommitte: 

Val av redaktionskommitte: 

Val av webbansvarig 

Val av masthanteringsgrupp 

Håkan Wahlgren, omval 

Hans Julin, sammankallande, Mats Elfsberg, Perra 
Sundberg, Jan Öberg, Jan Söderström, Lennart Herdin, 

Kent Herdin, Torsten Molarin och Kent Andersson, omval 

samtliga. 

Magnus Appelberg, nyval, Lars Svensson omval. 

Maria Klippmark och Björn Pettersson, omval. 

Peter Loboda, sammankallande, Sakarias Pettersson, 

och Niklas Sjulander, omval samtliga. 

Vilande. 

Teddy Sundberg, omval 

Per Andersson, omval, sammankallande, Jörgen Olsson, 

omval, Anders Lindgren, omval, Olof Eriksson, omval, 

Trond Didriksson, nyval. 

Maria Klippmark, sammankallande, Andres Haas, omval 
båda. 

Andres Haas, omval 

Bobby Lodin, Lars Svensson, Catharina Alm och Mikael 
Andersson, nyval samtliga 
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17. Val av revisorerer

Val av auktoriserad revisor, 1 år: Godkänd revisor från Folkessons råd och revision AB 

Val av revisorssuppleant, 1 år: My Laurell, omval 

Revision av verksamheten 2021-2022 ska utföras av förtroenderevisor Sverre Svahnström (vald på 2 år vid 

årsmötet 2020), och godkänd revisor från Folkessons råd och revision AB. 

18. Val av valberedning

a) Val av valberedning och sammankallande på 1 år: Sakarias Pettersson, sammankallande, omval, 
Charlotte af Ugglas, omval. 

b) Val av suppleant till valberedningen på 1 år: Sverre Svahnström, nyval. 

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda. 

20. Prisutdelningar

Inga priser delades ut på årsmötet. 

21. Avtackning

Ola Lejman, avgående styrelseledamot och sekreterare avtackades för sitt mångåriga engagemang i ÖBK, både i 
styrelsen och i seglingssektionen. Blommor som tack för genomförande av årsmötet delades också ut till 

mötesordförande Rolf Arvidsson och sekreterare My Laurell. 

Mötesordförande och mötesdeltagarna tackade med en applåd styrelsen för deras arbete under 
verksamhetsåret. 

22. Avslutning

Årsmötesförhandlingarna avslutades klockan 15.40. 

Underskrifter 

urell, mötessekreterare Rolf Arvid son, mötesordförande 

Bobby Lodin 
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6Mc.l&MK MJ'IQ. . . . .  

Namn Medlem Inte medlem Fullmakt 

Anna Maria Andersson 1 

Hans Söderblom 868 

Sverre Svahnström 46 

Birgitta Stenbeck 1002 

Peter Jansson 413 

Göran Lindqvist 1252 

30 0 0 
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