
Protokoll från Vårmöte den 29 mars 2022

1. Mötets öppnande
BSS ordförande Anna Bergqvist hälsade alla närvarande 13 st, välkomna och förklarade 
mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Anna Bergqvist

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 med några tillkommande punkter under Övriga frågor.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Claes Pettersson och Christian Kark utsågs till justeringsmän.

7. Korta rapporter från sektionerna / Presentation av verksamhetsberättelse för 2021
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till e-postinnehavarna före mötet. De olika 
sektionernas verksamheter år 2021 och lite om verksamhetsinriktningen 2022 redovisades 
kortfattat av de sektionsordförande som var närvarande.

8 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2021 samt förslag till 
bokslutsdisposition 
Resultat- och balansräkningen samt förslaget till bokslutsdisposition redovisades av 
kassören Stefan Nyström. Se bifogade dokument.

9. Revisionsberättelse för 2021
Revisorernas revisionsberättelse tillstyrkte att styrelsen och ordföranden beviljades 
ansvarsfrihet. Anna Geidne efterlyste en klarade redovisning av kostnaderna för Snedskär. 
Revisionsberättelsen bifogas protokollet.

10. Ansvarsfrihet för 2021 års styrelse samt godkännande av resultat- och balansräkning 
för verksamhetsåret 2021 samt förslaget till bokslutsdisposition 
 Mötet beviljade styrelsen och ordföranden ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 Mötet godkände resultat- och balansräkningen för 2021 samt förslaget till 

bokslutsdisposition.

11. Val av revisor och revisorsuppleant
Valberedningens förslag godkändes med följande resultat:
 Daniel Johansson valdes till revisor (ersätter Börje Svensson)
 Jenny Bohlin valdes till revisorsuppleant (posten var tidigare vakant)
 Uppdaterad funktionärslista bifogas

12. Utdelning av förtjänsttecken (standert, silver- och guldmärken)

Silvermärken till de som varit medlemmar 25 år (ingen av dem var närvarande, så 
silvermärkena skickas till dem via posten.



 Håkan Karlsson
 Per Karlsson
 Bengt Lindmark

Guldmärken till förtjänta
 Olle Tjernberg (ej närvarande, får guldmärket vid kommande styrelsemöte)
 Stefan Bräutigam
 Thomas Ericsson

 Huvudstyrelsen har inte heller funnit någon medlem som i år kan få en standar.
 BSS medlemmar får gärna lämna förslag till förtjänstteckenkommittén och 

huvudstyrelsen kommande år.

13. V/A-frågan på Snedskär
 Bo Redeborn redovisade projektet. Se bifogade dokument.
 Stefan redovisade ekonomin för projektet.
 Tillkommande kostnader kan komma på grund av att Nodras anslutningspunkt på 

Nordanskog ej överensstämmer med tidigare angiven anslutningspunkt.

14.1 Tilldelning av jolleplatser på Lindöbryggan
 Jollesektionen har tilldelats nio platser, men hade önskat 10 platser för 4 följebåtar och 6 

C55:or.
 Jollesektionen kan efter avstämning med ansvarig för Lindöbryggans båtplatser använda 

tillfälligt lediga platser för den sista C55an fram tills dess att Jollesektionen fått en 
permanent 10:e plats. 

14.2 Höjda avgifter vid uthyrning av klubbhuset
 Styrelsen föreslog att avgifterna behöver höjas för att täcka utökade kostnader.
 Mötet beslutade att följa förslaget, som bifogas

15. Mötets avslutande
Ordföranden Anna Bergqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse

Bilagor:
 Verksamhetsberättelse för 2021
 Balansräkning 2021
 Resultaträkning 2021
 Utfall 2021
 Revisionsberättelse 2021
 Projekt VA på Snedskär
 VA Snedskär Kalkyl och Kassa
 Funktionärer 2022
 Avgifter 2022

Sekreterare vid Vårmötet

Justeras:

Anna Bergqvist                 Claes Pettersson       Christian Kark

Anna Bergqvist                                      Claes Pettersson                      Christian Kark    

Mötesordförande                                  Justeringsman                       Justeringsman
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