
 

 

Protokoll LBK Årsmöte 27 Januari 2021 

 

Plats: Digitalt via Zoom 

 

Bifogade bilagor 

Bilaga A – Röstlängd  

Bilaga B – Dagordning  

Bilaga C – Budget 

Bilaga D – Avgifter 2020/2021 

 

Årsmötets öppnande 

Ordförande Lars Tvede-Jensen hälsade medlemmarna på plats välkomna till Lidingö Båtklubbs 

99:e årsmöte. 

 

1. Val av ordförande och sekreterare 

Mötet föreslog och beslutade att Lars Tvede-Jensen 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 
 

Veronica Blixt och Ingvar Sjöö valdes till justeringsmän och rösträknare. 

 

3. Fråga om mötets är behörigen utlyst. 

Årsmötet fastslog att mötet utlysts enligt stadgarna. 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet fastställde röstlängden som bestod av 39 röstande medlemmar. (bilaga A)  

 

5. Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastslog dagordningen. (bilaga B) 

 

6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för gångna 

verksamhetsåret 2019/2020 

Mötets ordförande Lars Tvede-Jensen, hamnkapten Hans Rosdahl, varvschef Ronnie 

Walldén, vaktansvarig Stefan Elm, klubbmästare Gill Gustafsson och kassör Daniel Rexed, 

föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. 

 

7. Revisorernas berättelse avseende verksamhetsåret 2019/2020 

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 2019/2020. 

 

10. Förslag från styrelsen. 

Inga propositioner har inkommit till detta möte. 

 

 

11. Förslag från medlemmar (motion) 

 

Förslaget fanns inte med på dagordningen men årsmötet beslutade att beslut ändå kan tas i 

frågan. 

 

Förslag från Robbie Bergqvist, Fredrik Elzén och Ulrika Tode enligt nedan: 

 

 Förslag Hedersmedlem 

 

Nedan undertecknade har som förslag för årsstämman att besluta utnämnandet av: 

 

Gill Gustafsson 

Lars Gustafsson 

 

till Hedersmedlemmar i Lidingö Båtklubb för långsiktig och troget arbetet skapat en 

klubbanda som bygger på glädje och gemenskap. 

 

 

Årsmötet beslutade att utnämna Gill och Lasse till Hedersmedlemmar i Lidingö Båtklubb. 

 

 

12. Information om verksamhetsplan och budget 

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan med start 2021 presenterades av Daniel Rexed:  

 

 IT-utrustning/utbyggd infrastruktur 

 Jollebrygga mellan A- och B-bryggan 

 Metallverkstad i stora slipskjulet 

 Målarverkstad bakre mastskjulet 

 Spånsug till verkstad 

 Truckförarutbildning ca 10 pers 

 Bouleplan, renovera gamla däcket och trappan 

 Tak till containers 

 Oljeläns 

 

 

Budgetförslaget presenterades av Daniel Rexed. (bilaga D) 

Årsmötet godkände föreslagen budget för 2020/2021  

 

 

 



 

 

13. Fastställande av klubbens avgifter samt vakt- och arbetsplikt 

 

Medlemsavgifter: 

 

Medlemsavgifterna föreslogs vara oförändrade från förra året bortsett från påminnelseavgiften 

som är sänkt från 300kr till 60kr. 

 

Den i 2020 återinförda texten "Erlagd sommarplatsavgift kan återbetalas om anmälan om att 

sommarplats ej behövs lämnas till hamnkaptenen senast den 1/5 ” föreslås av styrelsen att 

denna ska finnas i ordningsföreskrifterna istället för i avgiftsbilagan, detta motsattes av Kjell 

Bjureholm.  

Lars Wickenberg begärde votering. 

 

Röstning för styrelsens förslag, att återbetalningstider av avgifter ska stå i ordningsreglerna 

och inte i avgiftsbilagan, 31 JA och 6 NEJ 

 

Mötet tillstyrker styrelsens förslag. 

 

Beslut togs om att godkänna klubbens avgifter för 2020/2021. 

 

Vaktplikt: 

Stefan Elm redovisade  utfallet för vakt- och arbetsplikten  under 2019/2020. 

Totalt antal vaktnätter 304  

Av dessa var: 

26 ensamvakter (endast en person närvarande) 

 

Arbetskvällar: 

Totalt antal arbetspass under året: 11 

Antal närvarande: 183 

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

 

14. Information om ordningsföreskrifter 

 

Genomgång av förändringar i klubbens ordningsföreskrifter. 

Förändringar i ordningsföreskrifterna kommer att ske under året och meddelas och publiceras 

på hemsidan.   

De på hemsidan publicerade ordningsreglerna är alltid de aktuella. 

 

 

 



15. Val av styrelse 

Valberedningen genom Lars Gustavsson presenterade valberedningens förslag: 

 

Ordförande:  Lars Tvede Jensen – kvarstår ett år till   

Kassör: Daniel Rexed – nyval, väljs på två år  

Sekreterare: Benjamin Lilja – nyval, väljs på två år     

 

Ledamöter: 

Hans Rosdahl – kvarstår ett år till  

Stefan Elm - kvarstår ett år till   

Gill Gustavsson – nyval, väljs på två år     

Ronnie Walldén – nyval, väljs på två år    

Veronica Blixt - nyval, väljs på två år 

 

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

LBK. 

 

16.Val av revisorer. 

Valberedningen presenterade sina förslag: 

Revisor: Lars Wickberg – kvarstår ett år till   

Revisor: Magdalena Robsarve – kvarstår ett år till  

Revisorssuppleant: Lars Wivemar – nyval, väljs på två 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 Knutson 

Bo Kylberg 

 

18. Val av representanter till Lidingö Båtförbund 

Valberedningen presenterade sina förslag: 

Lars Tvede-Jensen med ersättare Rolf Sahlén 

Stefan Elm med ersättare Lars Johansson 

Hans Rosdahl med ersättare Håkan Vidal 

Ronnie Walldén med ersättare Gill Gustafsson  

Bo Kylberg med ersättare Benjamin Lilja 

Sammankallande är ordförande i LBK. 

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och valde in ovanstående. 

 

 

 



19. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor  

 

20. Årsmötet avslutas. 

Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 

 

Efter årsmötet följde ett informationsmöte där följande ämne presenterades: 

 

 LBK- Vision 2025 

 

 

 

 

 

 

 

____________ _____________ 

Benjamin Lilja Lars Tvede-Jensen 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

_____________ _____________ 

Veronica Blixt  Ingvar Sjöö 

Justeringsman Justeringsman 


