Protokoll från DBK:s årsstämma -14

Datum: 14-04-24
Plats: Tullhuset
Närvarande: 35 enl. lista
1)

Årsmötets öppnande.

DBK:s ordförande Jan Lundberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2)

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.

Mötet fastslog att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
3)

Val av ordförande till mötet.

Anders Almgård utsågs som ordförande.
4)

Val av sekreterare.

Kristin Unander utsågs som sekreterare.
5)

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Sven Gustafsson och Jan Nordin
6)

Fastställande av dagordning

Den med årsboken utsända dagordningen fastställdes av årsmötet.
7)

Styrelsens verksamhetsberättelse

Jan Lundberg redogjorde inte punkt för punkt för verksamhetsberättelsen som finns
publicerad i Årsboken och på hemsidan, utan undrade om det fanns frågor kring berättelsen?
För stunden uppstod inga frågor.
Istället informerade Jan Lundberg om att DBK numera äger hela brygga fem i V-viken, som
tagits över från kommunen till en kostnad av 100.000:-. Denna brygga har gett ett tillskott på
25 bryggplatser.
Kättingbyte innebär att alla bryggor numera är fast förankrade. Livslängden är 10 år för
kättingar och för bryggor 30 år. Inrättande av bryggfond kommer bekosta nya bryggor som är
nedslitna och överskottet i budgeten för -14 kommer gå till fonden.
Ekonomigruppen tillsattes som en åtgärd för att stabilisera DBK:s ekonomi. Motivering av
höjda medl-avgifter och friställande av anställda redogjordes, samt att medlemmarna får
ersätta de anställda med arb-plikt eller att DBK köper in tjänster.
Fråga:
Behövs alla tel-abonnemang för de tel-nr som är redovisade i verksamhetsbeskrivningen?
T.ex i vaktstugan i V-viken.
DBK avser att flytta vaktlokalen till V-viken nästa år, då behövs telefon där.
Beslut:
Mötet beslöt därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
8)

2014 års Resultat och balansräkning

Ek-gruppens arbete har lett till att budgeten har vänt från en förlust av 100.000:- förra året.
Till ett överskott på 50.000:- i år.
El-kostnaderna är ej obetydliga och utreds vart de går. Som värst har de kostat 180.000:- och
är nu nere i 150.000:- . Mats Bengtsson ingår i EL-gruppen och gör en prognos att vi kan
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minska kostnaden till 100,000:- /år. Den 10/5 kommer ledningarna till el-stolparna som haft
avbrott, att grävas upp för att identifiera störningarna.
Fråga:
Förslag om att byta ut all belysning till led-lampor.
(Lo) redovisar att vi kommer att kunna kvittera ut el-mätare, för att kunna betala enskilt då vi
har anledning att förbruka mer el, än vad som krävs för ett dygns laddning av batteri. Annars
kommer sladden att dras ur.
Fråga:
Ett dygn är i minsta laget, kan styrelsen anta ett förslag på två dygn?
Beslut:
Mötet fastslog förslaget på två dygns uppkoppling, utan el-mätare.
9)

Revisorernas berättelse

(LO) meddelar att tryckfelsnisse varit framme på s.22 och att det går att få ett ersättningsblad.
Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Palmgren. Den innehöll inga anmärkningar och
tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat och balansräkning. Samt föreslår att ge styrelsen
ansvarsfrihet.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Beslut:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning 2013.
Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna och fastställde därmed resultat och
balansräkningarna för 2013.
10)

Val av ordförande för en tid av två år

Sittande ordförande Jan Lundberg omvaldes till -16.
11)

Val av styrelseledamöter för en tid av två år

Kassör: fyllnadsval till -15 valdes Rickard Nordgård, samt ordinarie ledamot, fyllnadsval till
-15 valdes Pelle Lönnqvist.
Övriga till -16, valdes: Jonas Maijgren och Thomas Wrande.
12)

Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år

Till -16 valdes: Bernt Fernström, Tony Dahlbom nyval, Fernando Bernados nyval, Jonas
Malmsten nyval
13)

Val av revisor för en tid av två år

Lars Palmgren valdes till -16.
14)

Val av revisorssuppleant för en tid av två år

Lennart Jansson valdes till -16.
15)

Valnämnd- val av tre ledamöter varav en sammankallande

Till -14 valdes Sven Gustavsson, Jalle Rosell samt sammankallande Jan Nordin.
16)

Val av suppleant till valnämnden

Ingen namngiven.
17)

Anslag a) Anslag Sjöräddningen Dalarö 3000:- b) Anslag skärgårdstiftelsen
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3000:-

Beslut:
Mötet beslutade enhälligt Ja till både a) och b).
18)

Förslag om bildande av en sektion DBK Segling (se bilaga)

Thomas Wrande presenterar bakgrund och framtidsutsikter:
- Att båtarna numera befinner sig i gott skick.
- Segling belastar DBK:s budget som ej ska vara där. S-sektionen ska ha en egen
budget. Seglarskolan är ideell och ska inte dra in så mycket pengar som krävs för att
täcka avskrivningar.
Bildandet av sektionen är ett avstamp för framtiden. Kan höjja det goda betyg vi redan fått
genom förfrågan om att anordna Express- SM nästa år.
Fråga: Finns det några nackdelar?
(TW) –Kan inte se det.
Omfattningen handlar om 35 aktiva seniorer och mellan 180-220 barn.
(TW) – Vi är stolta över att få en sektion. Som kan verka för att sänka kostnaderna för DBK:s
avgifter till SSF, delta i tävlingar, skola barn i seglingsverksamhet, och få en förnyad budget.
(JL) kommenterar att styrelsen insett vad satsningen betyder och att det har ett egenvärde för
ungdomar, segling och kappsegling.
Verksamheten blir i.o.m. seglar-sektionen bättre organiserad. Fem ledamöter kommer utses.
Den särskilda års-avgiften till Seglar-sektionen innebär tillstånd att kappsegla, samt kommer
täcka kostnader för båtvård samt avgifter till Seglar-förbundet.
Det tänkta förslaget om Seglar-sektion är genomtänkt och har styrelsens mandat.
Beslut: Mötet röstade JA till införandet av Seglar-sektion inom DBK.
19)

Förslag om införande av familje-medlemskap och därav föranledd stadgeändring

(se bilaga)
Avser § 14:1. Mötet avser komplettera förslaget med ” samt hedersmedlem”. Förändring i
stadgarna kräver två möten.
Beslut: Mötet röstade JA.
20)

Fastställande av avgifter

Beslut; Mötet röstade JA.
21)

Budget för 2014

(LO) redovisar att det är ett beräknat överskott på 416.000:-. Utfallet den 31/3 är 893.000:och betyder att klubbens likviditet är mycket förbättrat jämfört med års-skiftet.
22)

Förslag om anslag 50 tkr till styrelsen för arvoden till vissa funktioner

a) Sammaträdes-arvode 350:-/ vid närvaro. Avser 10 möten/år = 40.000:b) Särskilda insatser med stort ansvar vid torr-sjö-sättning.
Styrelsen avser 1) få ett anslag. 2) ha mandat att inom styrelsen fördela anslaget.
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c) Det kommer ej täcka sociala kostnader. (Brutto-kostnad).
d) Hur premiera insatser kan styrelsen pröva sig fram till, inför kommande höst-möte, då
det kan diskuteras vidare, och ev. revideras. Inför nästa års-möte fastslås vad man
kommit fram till.
Beslut: Mötet röstade JA till förslaget.
23)

Styrelsens rullande 5-års-plan för investeringar i byggnader och bryggor

(LO) presenterar inventering av rullande 5-års-plan:
2 mkr är beräknade framtida kostnader.
Med uppskattning och framförhållning ska fyra bryggor i V-viken bytas ut.
Fråga:
-Inventarie-lista efterlyses.
- Samt redovisning av våra hyresgäster.
Styrelsen avser att redovisa en sådan till Hö-mötet.
-Kameraövervakning som ej kommit till stånd?
(JL) –Vi har ej fått tillstånd och kommer avvakta förnyad ansökan. Problemet är att DBK fick
ett muntligt ja för kameraövervakning och utrustningen köptes in, sen vid ansökan blev det
nej. Vi kan göra det bästa av situationen: rigga skyltar och med riktiga kameror lär det ha en
avskräckande effekt.
-Vem äger DBK:s mark?
Marken arrenderas och målet är att köpa den. Byggnaderna tillhör DBK.
-Takreparationen på restaurangbyggnaden?
(RN) kommer att redovisa kostnads-utfallet.
Beslut: Mötet röstar JA till 5-årsplanen.
24)

Övriga frågor-beslut om stipendiat Ulf& Magda Bengtssons Minnesfond

Styrelsens förslag av Sara Rosell godtas av mötet.
25)

Styrelsen informerar

Avgående styrelseledamöter Lars-Olof Landin, Jarl Rosell och Janne Parbro avtackades.
26)

Mötets avslutande

Ordförande fastslår mötets avslutande.
Vid protokollet:
Kristin Unander

Justeras:
Sven Gustavsson
Jan Nordin
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