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Protokoll från DALARÖ BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE 2007
Tid: Onsdagen den 25 april 2007
Plats: Dalarö skola
Deltagare: 34 röstberättigade medlemmar
1. Årsmötets öppnande
DBKs ordförande , Gert Westergren, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
Deltagarna fastslog att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
3. Val av ordförande för årsmötet
Mauritz Westerholm valdes till ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet
Hans Forsén valdes till sekreterare för årsmötet.
5. Val av två justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare
Roland Palm och Per Wasberg valdes till justeringsmän och rösträknare.
6. Fastställande av dagordning
I förslag till dagordning, sidan 23 i Årsbok 2007, punkt 8 ändras till 2006 års Resultat- och
Balansräkning, punkt 12 ändras till Val av kassör för en tid av två år och punkt 13 Val av två
styrelseledamöter, varav en är en utökning jämfört med antal enligt stadgarna, för två år.
Dessutom önskades mer information om kommande verksamhet innan budgeten behandlas i
punkt 21. Beslutades att punkt 21 behandlas före fastställande av avgifter enligt punkt 20.
Därefter fastställdes dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
DBKs ordförande, Gert Westergren, gick övergripande igenom 2006 års
verksamhetsberättelse enligt sidan 6 i Årsboken för 2007. Kort information om frågan om
färjelägets placering med hänvisning till information via Internet. Vissa arbeten har utförts i
anslutning förändringar på grund av Sporthallsbygget bl.a. el- och markarbeten.
Ny ordning för båtvaktning med tre personer per vakt i stället för fyra som tidigare samt att
huvudkontoret för båtvakten blir klubbstugan i Vadviken som snyggas upp och kompletteras
med ett cykelförråd.
Beläggningen i Gästhamnen var god under 2006 med 1700 besökande båtar. Från 2007
koncentreras gästhamnsplatserna till en pontonbrygga, den yttre i Askfatshamnen. Denna
brygga förses med bojar. Den inre pontonbryggan blir helt för permanentplatser och får Ybommar på båda sidor. Se sidan 7 i Årsboken för ytterligare detaljer.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 godkändes av årsmötet.
8. 2006 års Resultat- och Balansräkning
Stycket om Bokslutsdispositioner på sidan 12 i Årsboken stryks, skall inte vara med i
budgetförslaget.
Kassören, Lars-Olof Landin, redogör enligt sidan 10 i Årsboken om flerårsjämförelsen.
Kostnader har tillkommit för markarbeten för det nya huset, gåva av kommunen, samt för
vagguppställningsplatsen vid mastskjulet. Kostnad härför ca 250 tkr. Tänkt användning är
kontor och förråd.
I övrigt har budgeten för 2006 hållits. Dock har för höga intäkter budgeterats för 2006
gällande båtplatser i vatten. Nu gällande kostnadsnivå är den nivå verksamheten kommer att
bedrivas i.
För att bygga upp beslutad kassabehållning vid bokslut krävs höjda avgifter.
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Vid denna tidpunkt har ca 10 medlemmar inte betalat stadgeenliga avgifter för utebliven vakt
respektive ej utförd arbetsplikt.
Årsmötet godkände 2006 års Resultat- och Balansräkning.
9. Redovisning av kappseglingsbåtsfonden
Ingen aktivitet under 2006. Beloppet 711 kr ligger orört.
10. Revisorernas revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av årsmötet.
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
12. Val av kassör för en tid av två år.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, se sidan 23 i Årsboken, att välja LarsOlof Landin till kassör för en tid av två år.
13. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, se sidan 23 i Årsboken, att välja Johan
Nordborg till styrelseledamot för en tid av två år.
Ytterligare en styrelseledamot, se punkt 6 ovan, valdes. Efter förslag av årsmötet valdes Jan
Parbro till styrelseledamot för en tid av två år.
14. Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, se sidan 23 i Årsboken, att välja Henrik
Dahl till styrelsesuppleant för en tid av två år.
Årsmötet beslutade om fyllnadsval efter William Dykes, som avgått efter ett år, att välja Jan
Nordin till styrelsesuppleant för en tid av ett år.
Jan Parbro och Jan Nordin kommer att administrera arbetsplikt som huvuduppgift.
15. Val av en revisor för en tid av två år
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, se sidan 23 i Årsboken, att välja Erik
Åhsberg till revisor för en tid av två år.
16. Val av en revisorssuppleant för en tid av två år
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, se sidan 23 i Årsboken, att välja Anders
Green till revisorssuppleant för en tid av två år.
17. Val av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen för en
tid av ett år
Föreslogs Thomas Olsson, Bo Tyrefors och Roland Palm. Årsmötet valde dessa för en tid av
ett år samt att Thomas Olsson är sammankallande.
18. Val av en suppleant till valberedningen för en tid av ett år
Föreslogs och valdes Ulf Davidsson.
19. Anslag till Sjöräddningen och Skärgårdsstiftelsen
Beslutades enligt förslag till dagordning på sidan 23 i Årsboken att vardera erhåller 2000 kr.
21. Budget för 2007 enligt styrelsens förslag (Behandlas före punkt 20 enligt punkt 6
ovan)
Styrelsens förslag återfinnes på sidorna 11 och 12 i Årsboken.
Vissa särskilda behov redovisades utöver budgetposterna såsom:
- Ett antal nya Y-bommar
- Kontroll och byte av kätting för pontonbryggor och bojar
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- Ny luftvärmepump i klubblokalen/kaffeterian (den gamla stulen)
- Ny installation av kombiuttag för el och vatten på nya gästhamnsbryggan
- Reparation av sönderslagen toalett i klubbhuset i Vadviken
- 5 st laserjollar säljes och ersättes med en ny C55
Framfördes att avskrivningar i kommande redovisningar belastar respektive verksamhet.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för 2007.
20. Fastställande av avgifter för 2007 enligt styrelsens förslag (se punkt 6 ovan)
Styrelsens förslag återfinnes på sidan 22 i Årsboken.
Belopp med fet stil är höjda och debiteras efter tidpunkten för årsmötet. Se vidare punkt 22
nedan.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till avgifter för 2007.
22. Styrelsens förslag till ekonomisk plan
Styrelsens förslag: För att uppfylla årsmötets krav på en förstärkning av det egna kapitalet till
400.000 kr krävs större avgiftshöjningar än årets förslag (än i punkt 20 ovan). Styrelsen
föreslår en höjning av medlemsavgiften till 475 kr och permanentplatser (dvs båtplats med
insats) med 15 %.
Revisor Erik Åhsberg påpekar, i egenskap av klubbmedlem, att det kommer att ta några år
att uppnå den av årsmötet beslutade bokslutsbehållningen varför den föreslagna höjningen
är nödvändig då kostnadsnivån ej kan påverkas i tillräcklig omfattning.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till ovanstående avgiftshöjningar.
23. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.
24. Övriga frågor
Sammanfattningsvis framfördes följande:
- Bättre ekonomiredovisning nästa år,
- Fördela avskrivningar till respektive verksamhet,
- Ränteutgifter belastar rätt verksamhet,
- Kassaflödesanalys tas med som bilaga till detta protokoll,
- Vaktlistan rättas och följs upp kontinuerligt. Aktuella listor sätts i vaktpärmarna och återfinns
på medlemssidorna på www.dbk.nu,
- Årsboken mycket trevlig,
- Byte av båtplatser bör diskuteras med berörd medlem (pga omflyttning till en
gästhamnsbrygga).
25. Styrelsen informerar
Sammanfattningsvis framfördes följande:
- En gästhamnsbrygga med enbart bojar,
- Bryggplatserna har omnumrerats för att renodla numreringen,
- Sjöräddningsövning 24 maj 2007. Askfatshamnen berörs bl a med helikopterlandning.
Information på hemsidan,
- Sjöräddningssällskapet station Dalarö önskar bygga ett (mindre) hus bredvid DBKs
klubbstuga i Vadviken. På fråga om årsmötet tycker att detta är bra blev svaret JA,
- Fråga om det finns önskan till aktiviteter och samverkan hos båtägare inom DBK. Kerstin
Lindbom undersöker om det finns intresse bland seglarna och Hans Forsén bland
motorbåtsägarna.
- Dalaröregattan presenteras i Dalarö tidning och på Dalarö Turistbyrås hemsida.
- Många aktiviteter i Dalarö 23 till 29 juli i samband Tall Ship Race. Se bl a DBKs hemsida.
26. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade deltagarna för ett bra årsmöte.
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Vid protokollet
………………………………………
Hans Forsén
Justeras
………………………………………
Per Wasberg

Bilaga: Kassaflödesanalys för 2006

………………………………………
Roland Palm

