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Protokoll från Lidingö Båtfiirbunds Årsmöte den 17 november 2019 i Bosö
Båtktubb.

1. Mötets öppnande samt upprop

Ordföranden i LBF, Kristian Ehrling, hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat. Ordföranden tackade BBK för gästfrihet och ftirtäring.

Lidingö Jolle Seglare ("LjS") redovisade sin verksamhet avseende säsongen
2019 och representerades vid mötet av ledare och aktiva ungdomar. Den
uppskattade presentationen genomfördes med ett bildspel över verksamheten.
Lidingö Båtförbund framförde sitt tack och meddelade att förbundet avsätter
ett tusen kronor till Svenska Sjöräddningssällskapet i deras namn.

Johan Ahlbom presenterade en historisk återblick i bilder över 10 båtvarv som
varit etablerade på Lidingö med tillverkning av bätar. Presentationen finns på
www.lidingonyheter.se. Lidingö Båtförbund framftirde sitt tack och
meddelade att forbundet avsätter ett tusen kronor till Svenska
Sj öräddning ssällskapet i föreläsarens narnn.

Lennart Gibo redovisade vad som förevarit och utft)rts på Ekskär under
säsongen med stöd av ett trevligt bildspel.

Upprop företogs genom muntligt angivande av antalet röstberättigade från
varj e båtklubb/sällskap. 1 2 klubbar (samtliga) var representerade med
sammanlagt 29 röstberättigade delegater. (ASS-1, BBK -5, BBS-5, KBK-2,
KBS-3, LBK-2, LJS-I, LSS-1, SBK-3, SUB-3, TBS-2, TBK-l).

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Till ordförande för mötet valdes Kristian Ehrling och till sekreterare Peter
Eckerbom.

3. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst

Årsmötet fastslog att kallelse till mötet förevarit i enlighet med stadgarna samt
att mötet därmed var i behörig ordning utlyst.

4. Val av rösträknare och tillika justeringspersoner att jämte
mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Till justeringsmän valdes Lennart Gibo från BBK samt Christer Björkdn från
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5. Behandling av Förbundsstyrelsens berättelse över verksamhet och
förvaltning samt resultat- och balansräkning

Ordföranden ftiredrog verksamhetsberättelsen. Kassören Torgny Wingbro
ftiredrog bokslut samt resultat- och balansräkning. Handlingaffiavilka var
utsiinda före mötet, godkiindes och lades därefter till handlingarna.

6. Behandling av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Bengt Liwång varefter mötet
godkrinde berättelsen och den lades därefter till handlingarna.

7, Beslut om ansvarsfrihet för stvrelsen

Efter behandling av punkterna 5 och 6 beslutade årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamheten från den 1 oktober 2018 till den 30 september
2019.

8. Fastställande av budget och avgifter

Förslag till budget for 2020 presenterades av Torgny Wingbro. Årsmötet
beslutade att godkänna budgeten för det nya verksamhetsåret i enlighet med
förslaget. Årsmötet beslutade att avgiften för kommande verksamhetsår skall
vara oföriindrat 100 kr per medlem.

9. Val av styrelse och funktionärer

Valberedningens sammankallande Robbie Bergqvist
ftiredrog valberedningens förslag till val av funktionärer i LBF
Valberedningens förslag skickades ut separat innan årsmötet.
Årsmötet beslöt om val enligt följande:

Förbundsstyrelsen:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamn
Ekskär
Ungdom

Revisorer:

Revisor
Revisor
Suppleant

Kristian Ehrling
Peter Eckerbom
Torgny Wingbro
Piir Gunnartz
Roger Teljfors
Patrik Björklund

Bengt Liwång
Hans-Erik Jacobsson
Claes Mellbin

1 år kvar
omval2 år
1 år kvar
omval2 år
nyval 2 ån

I ar kvar

omval 1 ar
omval 1 ar
nyval 1 år
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Ledamöter i Lidingö Båtråd:

Ordinarie

Suppleanter

Webmaster
Miljösamordnare

Funktionärer till Ekskär:

Tillsynsman
Tillsynsman
Tillsynsman

Hamnkaptensgruppen:

Sammankallande

Valberedning:

Sammankallande

Kristian Ehrling
Pär Gunnartz
Peter Eckerbom
Christer Björkön
Ulrika Tode
Robbie Bergqvist

Chatrine Sköld
Christer Björken

Carl-Erik Eriksson
Ingemar Bergqvist
Lennart Gibo

Pär Gunnartz

Robbie Bergqvist
Ulrika Tode
Cathrine Sköld

omval
omval
omval
omval
omval
omval

1ar
lär
1ar
1år
I äLr

1år

omval 1 år
omval 1 år

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 ar

omval 1 år

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 ar

Ordforanden påtalade vikten av att klubbarna blir mer aktiva i sökandet av
kandidater till styrelseuppdrag och övriga funktioner i LBF.

10. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit till arsmötet.

11. Övriga frågor

LBF har erhållit tackbrev från Svenska Sjöräddningssällskapet efter
förbundets donationer till åtta sj öräddningsstationer inom kuststräckan
Arholma till Landsort. Inramade tackbrev (8) fordelades till båtklubbarna
genom lottning för att placeras upp ftir respektive klubblokaler. 4
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12. Utdelning av vandringsplakett och förtjänsttecken.

Lennart Gibo ar,,tackades för sina ftirtjänstfulla insatser i AU som ansvarig för
Ekskåir med Lidingövasen och blommor. Lennart har ingått i Ekskärsgruppen
sedan arsmötet 2010 och i AU sedan 2015.

Styrelsens tack lyder;

" Med omsorg för medlemmarnas trivsel och respekt /br en bibehållen
skrirgårdsmilja har du bidragrt fill inte endast ett ftredömligt underhåll utan
civen en utveckling av miljön- och sr)kerheten på Ekskar. Ditt arbete och
engagemang avspeglar sig bl.a. i en ökadfrekvens av gdstande båtar. Det har
varit trevligt att samarbeta med dig i AU och dina kloka råd och synpunkter

ftr båtlivets utmaningar stannqr givetvis kvar som en ledstjdrna för oss andra.

Anders Wennberg, Lidingö Jolle Seglare, förärades båtförbundets
förtj åinsttecken "Lidingöskeppet".

Styrelsens motivering lyder:

"Du har ett engagemangfAr båtlivet och sjösportens grundldggande
ldrnvdrden. Trots ett tidslcrrivande yrkesliv presterar du framgångsrih
berömvdrda resultat såvril vid aktivt utövande i mvlingar som inom den
Iedarledda och så vihiga ungdomsverlrsamheten. "

13. Mötets avslutande

Ordföranden tackade Bosö Båtklubb och siirskilt klubbmästaren Ellert Persson
för att båtklubben upplåtit sina lokaler och tackade åin en gång för förttiringen.
Ordföranden tackade de niirvarande för visat intresse för båtlivet och
förklarade diirefter mötet avslutat.
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Kristian Ehrling
Ordförande

Christer Björkdn
Justeringsman

Peter Eckerbom
Sekreterare
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