Protokoll från Lidingö Båtförbunds ÅRSMÖTE den 3 december 2007
1. Mötets öppnande och upprop
Ordföranden Bengt Gärde hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Han tackade också LBK för gästfriheten och de fina arrangemangen, som föregick mötet.
Upprop skedde genom ifyllande av listor samt muntligt angivande av antalet
röstberättigade från varje båtklubb/sällskap. Närvarande var 32 röstberättigade delegater.
2. Val och ordförande och sekreterare
Till ordförande att leda mötet valdes Bengt Gärde och till sekreterare Curt Dietmann.
3. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst
Årsmötet fastslog, att kallelse till mötet utlysts enligt stadgarna.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän valdes Ernst Nilsson, BBS, och Robert Jung, KBK.
5. Behandling av Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och förvaltning
Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen gicks igenom punkt för punkt.
Efter genomgången godkändes berättelserna och lades till handlingarna.
6. Behandling av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter behandling av punkterna 5 och 6 beslutade årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamheten från den 1 oktober 2006 till den 30 september 2007.
8. Fastställande av avgifter och budget
Björn Sjöström redogjorde för informationer, som han fått från SBU. De flesta klubbar
anslutna till SBU debiterar sina avgifter per medlem. Reglerna för SBU:s debitering är en
medlem – en avgift.
Efter kortare diskussioner beslutades, att LBF skall debitera klubbarna/sällskapen per
medlem. (125:- för nästa verksamhetsår). BBK (ändrat, fel i första versionen) reserverade
sig genom att lägga ner sina röster.
Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för det nya verksamhetsåret enligt det
framlagda förslaget.
9. AU:s förslag till stadgeändring
AU föreslår följande tillägg till punkt 11.3 i stadgarna:
– ------AU äger vid behov rätt att anlita/utse ytterligare person/personer (maximalt 2
stycken) att vara AU behjälplig i specifika frågor vid utförandet av förbundets
arbetsuppgifter.
Årsmötet beslutade, att stadgarna kompletteras enligt ovan.

10. Val av AU och funktionärer i LBF
Jan Thuresson, SUB, presenterade valberedningens förslag av funktionärer i LBF.
Beslutades enligt förslaget, med ett undantag av fyllnadsval till kassör i AU, vilken utsågs
av årsmötet.
Förbundsstyrelsens AU:
Ordförande
Bengt Gärde
Vice ordförande
Olle Hult
Sekreterare
Björn Sjöström
Kassör
Torgny Wingbro

1 år kvar
Omval 2 år
Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år

Revisorer och suppleant:
Revisorer
Bengt Liwång
Claes Mellbin
Suppleant
Richard Malmborg

Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

Övriga funktionärer:
Intendent Ekskär
Ass. intendent
WEB-master
Besiktningssamordnare
Miljösamordnare

Pär Persson
Leif Fryklund
Björn Sjöström
Philippe Tamwelius

Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år
Omval 1 år

Allan Lundin

Omval 1 år

Ledamöter i Lidingö Båtråd:
Ordinarie
Bengt Gärde
Björn Sjöström
Olle Hult
Suppleanter
Åke Nygren
Lasse Tideström
Lars Österwall

Omval 1 år
Nyval 1år
Omval 1 år
Nyval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Valberedning:
Årsmötet utsåg följande personer att ingå i valberedningen:
Göran Collin
1 år (sammankallande)
Thomas Mehks
1 år
Robert Jung
1 år
11. Övriga frågor
1. Jolleseglarna:
Erik Alteryd (ny ordförande i Lidingö Jolleseglare) lämnade information om
klubbens verksamhet samt planer för utvidgade aktiviteter framöver.
Klubben har f.n. c:a 220 medlemmar. Man bedriver inte bara sommarseglingar
utan har även höst- och vinteraktiviteter, då man bl.a. har utbildningar och fysiska
träningar. Man betraktar jollesegling som en idrott.
Man har sänt tränare och ledare till utbildningar för att kunna ge ungdomarna bästa
möjliga utdelning.
Man har vidare planer på att bredda sin verksamhet och har därför tagit kontakt
med bl.a. sjöscoutkårerna.

På grund av ökad och ändrad inriktning föreligger för tillfället ingen budget för
verksamhetsåret. Den beräknas vara klar under våren och kommer då att delges
LBF.
Thomas Mehks undrade om man inte kunde ordna en motsvarande verksamhet för
vuxna. Erik Alteryd svarade, att man först vill köra igång med de aktiviteter man
nu planerat – sedan får man se…
2. Ekskär
 Pär Persson rapporterade att färre båtar än vanligt besökt Ekskär.
 Nya bojar ska enligt tidigare beslut läggas ut inför nästa säsong.
 Pontonerna är i stort behov av reparationer.
 Göran Collin påpekade, att båtar förtöjs långsides vid pontonerna. Pär
Persson ansåg inte, att detta var något problem annat än när det är många
båtar i hamnen, och då får man ändra förtöjningen.
 För att kunna skapa en trivsam miljö för intendenten under hans vistelse
på Ekskär håller Pär Persson på att samla in pengar för att kunna uppföra
en ”Friggebod” med de nya måtten för maxyta.
3. IT-utbildning
Bengt Gärde informerade om att man på SBU anser, att det är angeläget att
klubbarna använder det framtagna programmet. SBU lämnar därför ett bidrag till
klubben på 1 000:-, när man sänder 2 personer på utbildning.
4. Kollektiv försäkring
Bengt Gärde informerade om att SBU kommer att teckna en kollektiv försäkring
för klubbar tillhörande de olika förbunden. Mer information kommer om detta
senare.
12. Utdelning av vandringsplakett och förtjänsttecken
Vandringplaketten av trä utdelades till Lasse Tideström för de stora insatser han gjort för
Lidingö Båtförbunds medlemmar under många år.
Lasse Tideström och Curt Dietmann, som båda lämnar sina respektive uppdrag inom LBF,
avtackades av Bengt Gärde med ståtliga blomsteruppsättningar.
13. Mötets avslutande
Eftersom inte några ytterligare ärenden fanns att behandla tackade mötesordföranden de
närvarande för visat intresse och tackade ännu en gång LBK för gästfriheten.
Bengt Gärde
Bengt Gärde
Ordförande

Curt Dietmann
Curt Dietmann
Sekreterare

Ernst Nilsson
Ernst Nilsson
Justeringsman

Robert Ljung
Robert Jung
Justeringsman

Bilagor till originalprotokollet: Kallelse, Föredragningslista, Röstlängd, Närvarolista,
Verksamhetsberättelse, Resultat- och Balansräkning, Revisorernas berättelse, Budget
2008 samt Valberedningens förslag.

