
 

 

Protokoll LBK Årsmöte 22 Januari 2019 

 

Plats LBK 

Bifogade bilagor 

Bilaga A – Röstlängd 

Bilaga B – Dagordning 

Bilaga C – Budget 

Bilaga D – Avgifter 2018/2019 

 

Årsmötets öppnande 

Ordförande Fredrik Elzén hälsade medlemmarna på plats välkomna till Lidingö Båtklubbs 97:e 

årsmöte. 

 

1. Val av ordförande och sekreterare 

Mötet föreslog och beslutade att Fredrik Elzén agerar ordförande under årsmötet. Mötet 

fastslog även att sittande sekreterare Benjamin Lilja agerar sekreterare under mötet. 

 

2.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 

protokollet 
 

Mia Burlin och Joakim Wallgren valdes till justeringsmän och rösträknare. 

 

3. Fråga om mötets är behörigen utlyst. 

Årsmötet fastslog att mötet utlysts enligt stadgarna. 

 

4.Fastställande av röstlängd 

Årsmötetfastställde röstlängden som bestod av 45 röstande medlemmar. (bilaga A)  

 

5. Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastslog dagordningen. (bilaga B) 

 

6.Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för gångna 

verksamhetsåret 2017/2018 

Mötets ordförande Fredrik Elzén, hamnkapten Hans Rosdahl, varvschef Ronnie Walldén, 

vaktansvarig Stefan Elm och kassör Daniel Rexed, föredrog verksamhetsberättelsen och 

årsredovisningen. 

 

 

7. Revisorernas berättelse avseende verksamhetsåret 2017/2018 

Revisor Magdalena Robsarve föredrog revisorernas berättelse.  



 

8. Fastställande av årsredovisningen samt resultatdisposition 

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och resultatdispositionen. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018. 

 

10. Förslag från styrelsen. 

Inga propositioner har inkommit till detta möte. 

 

11. Förslag från medlemmar (motion) 

Inga motioner från medlemmarna har inkommit till detta årsmöte. 

 

12. Information om verksamhetsplan och budget 

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan med start 2019 presenterades av Daniel Rexed:  

 

 Ny sjö och torrsättningsteknik (Fortsättning från 2018) 

 5 st 12m Y-bommar till E-bryggan 

 Hantering reparation D-bryggan 

 15 st nya bojar inkl. sänken och utläggning 

 5 st Y-bommar till mellanbryggor 

 Ny flytbrygga "F-bryggan" inkl. förankring 

 Elmätare till samtliga 5 bryggor 

 Re-lining av vattenledning 

 TBT-inventering 

 Bättre säkerhet (belysning och staket) 

 Förrådsbodar och förvaring 

 Underhåll av E-bryggan 

 Altan och dörr till altan på klubbhuset 

 Renovering och nyanskaffning av möbler 

 

 

Budgetförslaget presenterades av Daniel Rexed. (bilaga D) 

Årsmötet godkände föreslagen budget för 2018/2019  

 

13. Fastställande av klubbens avgifter samt vakt- och arbetsplikt 

 

Medlemsavgifter: 

Medlemsavgifterna föreslogs vara oförändrade från förra året, Under övriga avgifter föreslår 

styrelsen en höjning av friköpt vaktpass till 1500kr/pass (tidigare 1200kr/pass) . 

 

Avgifterna för båtplatser godkändes av årsmötet 

Avgifter för övriga tjänster, godkändes av årsmötet. 

 

Beslut togs om att godkänna klubbens avgifter för 2018/2019. 

 

 



Vaktplikt: 

Fredrik Elzén redovisade  utfallet för vakt- och arbetsplikten  under 2017/2018. 

 

Totalt antal vaktnätter 214 

Av dessa var: 

15 ensamvakter (endast en person närvarande) 

8 bom-vakter (ingen vakt) 

 

Arbetskvällar: 

Totalt antal arbetspass under året: 11 

Antal närvarande: 164 

Beslut togs om fortsatt vakt och arbetsplikt på samma sätt som tidigare.  

 

14. Information om ordningsföreskrifter 

Inga förslag på ändringar i klubbens ordningsföreskrifter. De på hemsidan publicerade 

ordningsreglerna är alltid de aktuella. 

 

15. Val av styrelse 

Valberedningen genom Lars Gustavsson presenterade valberedningens förslag: 

 

Ordförande:  Lars Tvede Jensen – fyllnadsval ett år 

Kassör: Daniel Rexed – omval, väljs på 2 år 

Sekreterare: Benjamin Lilja – omval, väljs på 2 år   

 

Ledamöter: 

Johan Kristiansson – kvarstår ett år till  

Hans Rosdahl – kvarstår ett år till   

Stefan Elm - kvarstår ett år till  

Gill Gustavsson – omval, väljs på 2 år  

Ronnie Walldén – omval, väljs på 2 år  

Fredrik Elzén – avgår 

  

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och valde in ovanstående i styrelsen för 

LBK. 

 

16.Val av revisorer. 

Valberedningen presenterade sina förslag: 

Revisor: Jonas Totti Håkansson – nyval, väljs på 2 år  

Revisor: Magdalena Robsarve – kvarstår ett år till  

Revisorssuppleant: Lars Wivemar – Nyval, väljs på 2 år  

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och valde in ovanstående. 



17.Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att välja in nedanstående till valberedningen: 

Lars Gustavsson – Sammankallande 

Lars Johansson 

Bo Knutsson 

Bo Kylberg 

 

18.Val av representanter till Lidingö Båtförbund 

Valberedningen presenterade sina förslag: 

Johan Kristiansson med ersättare Robbie Bergqvist 

Rolf Sahlén med ersättare Roland Sandén 

Hans Rundqvist med ersättare Hans Gornitzka 

Ulrika Tode med ersättare Lars Holmström  

Hans Rosdahl med ersättare Håkan Vidal 

Sammankallande är ordförande i LBK. 

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och valde in ovanstående. 

 

 

19. Övriga frågor 

 Framtida utskick, aviseringar och årsmöteshandlingar föreslås att enbart skickas via e-

post. Denna fråga är inget som årsmötet kan ta beslut på, utan ska ses som en vädjan 

från styrelsen att de fåtal medlemmar som ännu ej tar emot epost att börja med detta. 

 Önskemål om att klubben skall börja med aviseringar via e-faktura. Den nya styrelsen 

tar med sig denna fråga. 

 

20. Årsmötet avslutas. 

Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 

 

Efter årsmötet följde ett informationsmöte där följande ämnen presenterades: 

 Hamnkaj och upptagningssystem (Ronnie) 

 Bodar (Ronnie) 

 Varvsplan (Ronnie) 

 Bryggorna (Hans) 

 TBT mätningarna (Johan) 

 Film på kajprojektet (Johan) 

 

 

 

 



 

 

 

____________ _____________ 

Benjamin Lilja Fredrik Elzén 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

_____________ _____________ 

Mia Burlin  Joakim Wallgren 

Justeringsman Justeringsman 


