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Protokoll frfln Lidingii Bitfiirbunds ARSMOTE den 19 november 2015
pi Torsviks bitklubb
1.

M0tets iippnande samt upprop
Ordftirandeni LBF, Kristian Ehrling hlilsade alla viilkomna och fcirklaradem<itet
oppnat.OrdforandentackadeTBK ftir giistfriheten och arrangemangensom foregick
mcjtet.Han informerade iiven om kviillens ft)redragshillare JesperSannel,VD ftr
Hydrographicatillika medlem i LBK som skulle hilla foredrag efter Arsmdtet.
Upprop ftiretogs genom muntligt angivandeav antalet r<istberiittigadefrin varje
bitklubb/sallskap. 11 klubbar var representerademed sammanlagt33 rostberiittigade
delegater.(ASS-1BBK-5 BBS-4 KBK-2 KBS-3 LBK-4 LJS-I LSS-5 SBK-3 SUB-2
TBS-OTBK-3)

2.

Val av ordfiirande och sekreterarevid miitet
Till ordftjrandeftjr miitet valdes Kristian Ehrling och till sekreterareUlf Haraldsson.

3.

Frigan om irsmiitet iir i behiirig ordning utlyst
Arsmritet fastslog att kallelse till motet skett enligt stadgama.

4.

Val av riistriiknare och tillika justeringspersoner att jiimte miitesordfiiranden
justera irsmiitets protokoll
Till justeringsmiin valdes Gdran Leuhusenfrin BBK samt Kjell Bjureholm fren LBK.

5.

Behandling av Fiirbundsstyrelsensberiittelse iiver verksamhet och fiirvaltning
samt resultat- och balansriikning
Verksamhetsberiittelsen,bokslut samt resultat- och balansriikningvar utsiindaftre mcitet
och presenteradesi sammandrag.Aven budgetenpresenteradesdi den ftirklarar vissa
kostnaderiiven om den punkten finns liingre ner pi dagordningen.

6.

Behandling av revisorernas beriittelse
Revisorernasberiittelseliistes upp av Carl Gustav Lonnborg, godkiindesoch ladestill
handlingama.

7.

Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Efter behandling av punkterna 5 och 6 beslutadeirsmotet att faststiilla
resultat- och balansriikning samt att bevilja styrelsen
verksamhetsberiittelsen,
ansvarsfrihetftir verksamhetenfran den 1 oktober 2014 trll den 30 september2015.

8.

Faststiillande av budget och avgifter
Motet beslutadeom avgifter enligl framlagt forslag. Arsmotet beslutadeatt godkiinna
budgetenfor det nya verksamhets6retenligt uts?intft)rslag.

9.

Val av styrelse och funktioniirer
Ordftlrandenfiiredrog valberedningensftirslag till val av funktioniirer i LBF.
Valberedningens ft)rslag skickades ut separatinnan irsmdtet.
Arsmdtet besltit om val enligt ftiljande:

F<irbundsstyrelsen:
Kristian Ehrling
Ordfiirande

I 6rkvar

Sekreterare

Inger Unnerby

Nyval2 ar

Kassrir

Torgny Wingbro

I flrkvar

Hamn

Piir Gunnartz

Nyval2 ar

Ekskiir

LennartGibo

Fyllnadsval1 6r

Ungdom

Erik Alteryd

I 6rkvar

Revisor

BengtLiwang

Revisor

ClaesMelbin

Suppleant

RichardMalmborg

ler
Omval l e r
Omval l a r

Revisorer:
Omval

Ledam<iteri Lidingd bitrid:

KristianEhrling

Omval I 6r

Per Gunnartz

Nyval I &r

Bj<lrnSjristnlm

Omval 1 6r

ChristerBjdrkdn

Omval 1 flr

My Lundin

Omval 1 ir

RobbieBergqvist

Omval 1 frr

Bjrlrn Sjristrcim

Omval 1 6r

Miljdsamordnare ChristerBjdrk6n

Omval 1 6r

Ordinarie

Suppleanter

Webmaster

Funktioniirertill Ekskiir:
Tillsyn

Leif Fryklund

Omval16r

Vice

IngemarBergqvist

Omval I ir

Vice

Carl- Erik Eriksson

Omval I ar

k*n*v*gffis6
Sammankallandei Hamnkaptens gruppen

Omval 1 frr

H6kan Dahl6n
Valberedning:
Ake Nygren
Per-AkePersson
Lars Frisk

(sammankallande)

Omval 1 ar
Omval 1 AT
Omval 1 ar

10. Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit till drsmcitet.

1 1 . Ovriga frigor
Angiende valberedningen
Ake Nygren framftlrde att det inte varit enkelt att fA fram kandidater till poster i
st1'relsenoch signaleradeett visst bristandeintresseftr frigan fran klubbarnassida.
Han uppmanadeklubbarna att bli mer aktiva niir det giiller att ftiresli kandidatertill
styrelseuppdragi LBF. Diskussion ftjrdes om hur detta kan ftirbiittras.
Frirslag framftrdes av Ordftjrandenom att sammanftiravalberedningarnai respektive
bitklubb med LBF;s valberedningunder kommandeverksamhetsir.
Beslut: M<jtetbeslutadei enlighet med ftrslaget.
Kiippalas toatomningsstation
Carl Gustav Ldnnborg informerade om processenkring att installera och driva den nya
tcimningsstationeni Kiippala bitklubb.
Angiende nya "1i11a"Lidingcibron
Anders Lefrell informerade om processenftir att fa till en h<igrebro iin den som
planerasav Lidingri stad. Fr6gan ska nu upp till mark och miljddomstolen ftir
behandling.

t2. Utdelning av vandringsplakett och fiirtj iinsttecken
Ulf Haraldssonavtackadesfcir sina insatsersom sekreterarei LBF samt ftir sitt
engagemangftr bitlivet p& Liding<i med Lidingrivasen samt blommor.
Lars Tornerhielm avtackadesiiven han ftjr sina insatsermen var tyvzirr inte pi plats.
Ordftjrandenft)reslog att Lars bjuds in till kommande styrelsemdtefi)r att bli ar,'tackad
och frrsmd,tetbifdll detta ftirslag.
Robbie Bergqvist tilldelades ftirtjiinsttecken och blommor for sina genercisadonationer
till Ekskiir.
Vandringsplaketten"Lidingciskeppet" samt blommor ftiriirades Carl Gustav Ldnnborg
ftjr hans engagemangi processenatt installera den gemensammatdmningsstationeni
Kiippala b6tklubb.

13. Miitets avslutande
OrdftrandentackadeTorsviksbitklubb ftir att de upplitit sinalokaler ochtackadeiin en
gangftr den godamaten.Ordfiirandentackadede niirvarandeftir visat intressefiir
bitlivet och avslutadem<itet.

Knr

Kristian Ehrling
Ordftirande

Justeringsman
Gdran Leuhuset
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UlfHaraldsson
Sekreterare

,WM
Kjell Bjureholm

