
 

Årsmöte och Halvårsmöte Frösö Båtklubb  

2020-10-20, IOGT Odensala kl 18.30 
 

Deltagare: 

Inger Källstrand 

Anders Källstrand 

Jens Jonsson 

Tony Lignell 

Hansa Gjersvold 

Anette Davidsson 

Henrik Nilsson 

Håkan Göransson 

Bo Eklund 

Örjan Zetterlund 

Joakim Svedberg 

Årsmöte 
1. Mötets öppnas kl 19.00 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet enligt deltagare 

 

3. Fråga om mötets utlysande behörigen, skickades ut 26/9 

 

4. Dagordning fastställdes 
 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Håkan och Joakim 

 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Jens och Örjan 

 

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste 

verksamhetsåret godkändes. 

 

8. Revisorernas berättelse 

En del intäkter från 2018 har kommit på 2019 pga av fördröjning av fakturering. 

Ett stort minus pga av inköp av båthus för kanoter. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

10. Propositioner och motioner 

Inga propositioner och motioner har inkommit 



 

 

11. Avgifter och budget för det nya verksamhetsåret 

En höjning på 100 kr för medlemsavgiften 100 kr för varvsavgiften föreslogs.  

Mötet beslutade att genomföra höjningen. 

 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Verksamhetsplan och budget godkändes 
 

13. Val av styrelse 

a. Vice ordförande – Joakim Svedberg, omval 

b. Kassör – Bo Eklund, omval 

c. Sekreterare - vakant 

d. Suppleant – Sören Sjöström, omval 
 

14. Val av revisor – Hansa Gjersvold, omval 

 

15. Val av valberedning – Vakant, styrelsen fortsätter agera valberedning 

 

16. Övriga val, revisorssuppleant, miljöombud vakant 

 

a. Hemsideansvarig – Henrik Nilsson, omval 

b. Festkommite – Håkan och Joakim, omval 

c. Val av varvschef – Bo Eklund 

d. Kungsgårdens gästhamn – Anders Källstrand 

 

17. Mötet avslutades kl 19.32 

 

Halvårsmöte 
 

1. Mötet öppnandes kl 19.55 

 

 

2. Dagordning fastställdes 

 

3. Val av justerare 

Samma som ovan, Jens och Örjan 

 

4. Fråga om mötets utlysande 

Ok, skickades ut 26/9 

 



 

5. Val av ordförande och sekreterare 

Samma som ovan, Håkan och Joakim 

 

6. Föregående ½ års protokoll 

Ok, godkänt 

 

7. Ekonomi budget mm 

Ekonomin är god. Budgeten är samma som årsmötet. 

 

8. Klubben och dess medlemmar 

2019 – 90 st, 2020 – 141 st. Mycket tack vare Bosse. 

35 st fack för kajaker har byggts. Kajaker har köpts in och kajakplatser har hyrts ut.  

13 platser har hyrts ut. Kajaker får lånas av medlemmar. Bokning sker via hemsida. 

Bokningssystemet har börjat kosta pengar, diskuteras på styrelsemöte. 

Ett dokument har skrivits till kommunen om Vision/Framtidstro för att ha som 

underlag att se över arrendeavtalen.  

 

 

9. Öppen diskussion om klubben, varvet, framtid, kanothuset, arrendeavtal, 

båtunionen, byggde medel. 

Byggde medel är sökt.  

Folk är välkomna att vara med i varvsgruppen. Bosse förklarade kort vad det innebär.  

Piren diskuterades om önskemål att bygga ut den.  

Arrendeavtalet är ett ”måste” innan vi investerar mycket pengar på varvet 

 

10. Mötets avslutandes 20.45 

 

Sekreterare 

// Joakim Svedberg 

 

Ordförande 

// Håkan Göransson 

 

Justeras 

// Jens Jonsson 

// Örjan Zetterlund 


