
Morarnas  Båtklubb Gålö

Protokoll  fört  vid  ordinarie  Vårmöte  2021!

Nar

Var

Tid

Lördagen  den 8 maj  2021

Uppläggningsplatsen  Morarnas  BK

Klockan  13.00-13.45

( l.  Mötets  öppnande

Tf  ordförande  Gunnar  Nyman  (vanligtvis  varvsansvarig)  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  deltagande

välkomna  till  vårmötet  2021 som  hålls  utomhus  på uppläggningsplatsen  pga  pågående  pandei.

( 2. Mötets  stadgeenligq  ssmmqmr*1'!inde

Mötets  deltagare  beslutade  att mötet  var  stadgeenligt  samtnankallande.

3. Val  av  ordförande  och  sekreterare  för  mötet

Till  mötets  ordförande  valdes  1120  Rolf  Olsson  och  till  sekreterare  valdes  139  Mikaela  Holst.

4.  Val  av  justeringsmän  tillika  rösträknare

Till  justeringsmän  tillika  rösträknare  valdes  1123  Jens RaMn  och  839 Bo-Gunnar  Porjefors.

5. Fastställande  av  röstlängd

30 st röstberättigade  medlemmar  deltog  på mötet  med  god  distans  mellan  varandra.

6. Fastställande  av  dagordning

Dagordningen  fastställdes  efter  att  punkten  1 7e Båtplatsavgifter  och  17f  Parkeringsinfo

tillkommit.

7. Styrelsens  verksamhetsberättelse  inkl  ekonornisk  redovisning

Alla  handlingar  har  funnits  tillgängliga  på hemsidan.

Verksamhetsberätte1sen  och  den  ekonorniska  redovisningen  godkändes  av mötet.

8. Revisorernas  årsberättelse

Revisorernas  årsberättelse  lästes  upp  och  godkändes  av mötet.

9. Beviljande  av  ansvarsfrföet  för  styrelsen  för  det  gångna  verksamhetsåret

Mötet  beslutade  att föreliggande  resultat-  och  balansräkning  per  2020-12-31  godtas  samt  att

bevilja  styrelsen  ansvarsföhet  för  förvaltningen  av det  gångna  verksamhetsåret  2020.

10.  Val  av förtjänstmärkeskommitt6

Omval  av 432  Thore  Hansson  och  119 Carl  Gunnar  Holm.  Dessutom  ingår  styrelsens

ordförande.



11.  Val  av  valberedning

På gmnd  av  bortgången  medlem  i valberedningen,  utträde  från  klubben  ivalberedningen,  samt

mandattiden  har  gått  ut  blir  det  ett  litet  annorlunda  val  detta  år.

Fyllnadsval  1 år: 992  Lars  Kuutti  (samrnankallande)

Fyllnadsval  2 år: 1120  Rolf  Olsson

Nyval  3 år: 934  Mats  Sundberg

12.  Revidering  och  komplettering  av  kalendarium

Seglingens  datum  är kompletterade  och  finns  även  uppsatta  i hamnen.

13.  Uteslutningsärenden

Inga  utes1utningsärenden.

14.  Bordlagda  ärenden

Inga  bordlagda  ärenden.

15.  Motioner  och  förslag  om  ändringar  i stadgar  och  föreskrifter

a.  Förslag  på  uppdatering  av  föreskrifter

Förslagets  ändringar  lästes  upp  av hamnkapten  och  mötet  godkände  uppdateringen  av

förskrifterna.

16.  Övriga  motioner  och  förslag

Inga  övriga  motioner  och  förslag  inkomna  innan  mötet.

17.  Övriga  ärenden

a.  Information  kring  Boahvasher  (bottentvätt)

Bottentvätten  är nu  köpt  av  klubben  och  vi  kommer  driva  den  i egen  regi.  En  liten

gnxpp  komrner  ut'oildas  oc}i  ansvara  för  diiften  a-v deru-ia.  Priser  fiiu'is  på  l'iemsidari  och

är mer  fördelaktiga  nu  än tidigare.  Betalning  komrner  ske  med  swish  till  klubbens

konto.

b.  Aktiviteter

Det  har  inte  varit  så mycket  gemensamma  aktiviteter  förra  året  men  förhoppningsvis

lättar  det  upp  senare  i år pga  pandemin.  En  komrnande  aktivitet  är en Godis/FIKAlåda

som  kommer  att  finnas  i klubbstugan  i hamnen  för  medlernmar  att  handla  från  och

betalningen  sker  under  eget  ansvar  för  det  man  tar  i lådan.  Lådan  komrner  vara

"självförsörjande"  och  kommer  utvärderas  i september  för  att  se om  vi  ska  fortsätta  med

detta.

c.  Seglingssektionen

Fler  båtar  önskas  till  seglingarna!  Alla  tävlar  på  samrna  villkor  så alla  kan  vara  med.

Har  du  ingen  egen  segelbåt  så är du  välkornmen  ändå  att åka  med  någon  annan.

d.  Inbrottsrapportering

Ingen  inbrottsrapportering  från  klubben.  Dock  har  andra  klubbar  i närheten  blivit

drabbade.

e. Båtplatsavgifter

På  höstmötet  2020  kom  frågan  upp  om  de små  båtplatserna  subventionerar  de stora

båtplatserna  i hamnen.  Denna  fråga  har  styrelsen  rätt  ut  gällande  intäkter  och  kostnader

och  hamnkapten  presenterade  utredningen  och  inget  visar  på  någon

oso1idarisk/obalanserad  prissättning.

Han  har  tagit  hänsyn  till  kostnader  för  bryggor,  underhåll,  besiktningar,  vägar,  vatten,

toatankstömning  och  andra  gemensamma  kostnader.

Mötets  deltagare  uppskattade  utredningen  och  fann  prissättningen  balanserad.



f.  Parkeringsinformation

Den  parkeringsinformation  som  gått  ut  till  alla  medlemmar  presenterades  igen.  En

markering  av p-platserna  kornmer  att  kornma  'för att underlätta  hur  man  kan  parkera  i

hamnen.  Har  man  fler  än 1 bil  får  man  ställa  öwiga  bilar  på uppläggningsplatsen.  Större

bilar/lastbilar,  trailers  och  släp får  inte  parkera  ihamnen  alls.  Varför  vi  försöker  styra

upp  detta  är för  att få en säker  transportväg  in  i hamnen  så räddningstjänsten  kan

komma  fram  oavsett  vilken  dag  och  tid  på dygnet  det är.

18.  Mötets  avslutande

Mötets  ordförande  tackade  alla  för  visat  intresse  och  avslutade  mötet.

Haninge  2021-05-08

(  Sekreterare  för  mötet 139  Mikaela  Holst

Ordförande  för  mötet 1120  Rolf  Olsson

Justeringman 1123  Jens Rab6n

Justeringsman 839 Bo-Gunnar  Porjefors


