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Protokoll för BBSS årsmöte

2022-04-23
§ 1. Ulrika Viebke öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Mötesdeltagarna anser att mötet är behörigen utlyst.

§ 3. Dagorndningen fastställs och godkänns.

§ 4. Till ordförande för mötet väljs Ulrika Viebke och som sekreterare Ann Markow.

§ 5. Johanna Asschier och Christian Åkesson väljs till justeringsmän, rösträknare.

§ 6. Eftersom verksamhetsberättelsen skickats ut med inbjudan till årsmötet anser mötet att det 
räcker med att var och en läst igenom den och Ingvar Andreasson redogör för 
räkenskaperna.

§ 7. Peter Heimburg redogör för revisonsberättelsen.

§ 8. Mötet fastställer årsredovisningen.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2021 bifalles av mötet.

§ 10. Medlemsavgiften bestäms till oförändrad 2022. D.v.s. 500 kr per familj/enskild.

§ 11. Ulrika Viebke väljs som ordförande för BBSS på ett år.

§ 12. Mötet beslutar att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara sex stycken.

§ 13. Claes Markow, Ulf Welander och Jenny Persson väljs att sitta på två år.
John Asschier och Johan Mårtensson har ett år kvar av sin styrelsetid och önskar kvarstå. 
Jonas Mattsson avgår efter ett av sin två år och Ingvar Andreasson väljs in på ett års 
fyllnadsval för honom.

§ 14. Antalet suppleanter beslutas till tre stycken.

§ 15. Till styrelsesuppleanter för ett år väljs Hans Ramne, Christian Åkesson och Roger Tuvesson.

§ 16. Till revisorer väljs Peter Heimburg och Magnus Sääf.

§ 17. Karin Schmidt väljs till revisorsuppleant.

§ 18. Staffan Bjervik, Magnus Sääf och Cecilia Mårtensson väljs till valberedning. Staffan är 
sammankallande.

§ 19. Övriga frågor

1. Roger T efterlyser nåågon form av Facebookgrupp där info från BBSS kommer ut. Ulrika 
redogör för BBSS val av kommunikationskanaler och ber medlemmarna uppge sin aktuella 
mejladress till föreningen.

2. Mats M önskar någon form av respons från föreningen vid ev. kontakt från medlem till 
föreningen via mejl. Det räcker med ex. Ok.

3. Jan-Olof M påminner om att vi har en programpunkt inom kort – Kristi 
Himmelfärdseskadern och ber styrelsen på något sätt meddela medlemmarna om detta.

4. John A ger en eloge till dem som fixat båtar, klubbstugor och vårt område under dagen och 
konstaterar att det bara är taket på uteplatsen kvar.
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5. Ulrika V påminner om våra torsdagskvällar då en del grejer nu kan fixas tack vare de ljusa 
kvällarna. Från ca 18.30 till 21.00.

6. Mats M meddelar att torsdagen den 15 maj ska mastskjulet plockas ner. Tll hösten kommer 
det att stängas första torsdagen i november och  tas ner första torsdagen i maj 2023. 

§ 20. Ulrika tackar för alla händer som hjälpt till under dagen och för visat intresse under mötet 
och avslutar därmed detta årsmöte.

Ordförande Sekreterare

_______________________________________ ______________________________________

Ulrika Viebke Ann Markow

Justerare Justerare

_______________________________________ ______________________________________

Johanna Asschier Roger Tuvesson


