
Protokoll från Vårmöte den 22 mars 2018

1. Mötets öppnande
BSS ordförande Daniel Johansson hälsade alla närvarande, 30 st, välkomna och förklarade 
mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Daniel Johansson

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Per-Olof Rudenäs

4. Mötets utlysande
Vårmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick.

5. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Tage Åberg och Björn Björkman utsågs till justeringsmän och rösträknare.

7. Utdelning av förtjänsttecken

Medlem Förtjänsttecken Närv. Notering

Stefan Bräutigam
Mattias Lewin
Helena Rosander Johansson
Christer Rosenlund
Jens Kufver

Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Guldmärke
Standert

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Web-master i 10 år
Stora insatser inom Junior

8. Hedersmedlemskap
Ordföranden Daniel Johansson informerade om kraven för hedersmedlem. 
 Rolf Alm som i sin frånvaro blev hedersmedlem förra året tilldelades nu ett bevis för sitt 

hedersmedlemskap. 
 Styrelsen föreslog att nuvarande sekreterare P-O Rudenäs skulle kallas till hedersmedlem

för  utomordentliga insatser under många år.
 Mötet beslutade enligt förslaget varefter P-O Rudenäs tilldelades ett bevis för sitt 

hedersmedlemskap.

9. Korta rapporter från sektionerna / Presentation av verksamhetsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till e-postinnehavarna före mötet. Tillfälle till 
frågor lämnades.

De olika sektionernas verksamheter år 2017 och lite om verksamhetsinriktningen 2018 
redovisades kortfattat av Pelle Klinga (Juniorsektionen och Fastighet), Claes Pettersson 
(Junior 2018), Mats Lindberg (Snedskär), Stefan Bräutigam (Varv) och  P-O Rudenäs 
(Kappsegling). Se även bifogade Verksamhetsberättelse.



10. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017 samt förslag till 
bokslutsdisposition 
 Resultat- och balansräkningen redovisades av kassören Stefan Nyström. Se bifogade 

dokument.

11. Revisionsberättelse för 2017
Revisorernas revisionsberättelse tillstyrkte att styrelsen och ordföranden beviljades 
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen, som lästes upp av Bengt Anzén, bifogas protokollet.

12. Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse samt godkännande av resultat- och balansräkning 
för verksamhetsåret 2017 samt förslaget till bokslutsdisposition 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 Mötet godkände resultat- och balansräkningen samt förslaget till bokslutsdisposition.

13. Lindös Framtid
 Det har i stort sett inte hänt något under senare tid trots att kommunen utsett en konsult i 

ärendet.
 Efter påstötning av vår ordförande Daniel Johansson har kommunens representant 

Sivervik lovat kalla till ett möte med båtklubbarna på Lindö.

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades

15. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade Vårmötet för 
avslutat.

Bilagor:
 Verksamhetsberättelse för 2017
 Balansräkning 2017
 Resultaträkning 2017
 Revisionsberättelse 2017

Sekreterare vid Vårmötet

Justeras:

 Mötesordförande                        Justeringsman                            Justeringsman
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