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§ I. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordftirande Åke Öberg. En tyst minut hölls ftir medlemmar som avlidit
under året.

§ 2. Fastställande av dagordning.
Förslag till dagordningen godkändes.

§ 3. Närvarande röstberättigade medlemmar.
41 röstberättigade medlemmar var närvarande.

§ 4. Godkännande av kallelse i behörig tid.
Årsmötet konstaterade att kallelsen var utskickad i behörig tid.

§ 5. Nya medlemmar.
Föreningen har fatt 4 nya medlemmar. Totalt är det 266 medlemmar.

§ 6. Val av årsmötesfunktionärer.
a Ordfiirande. Till mötesordfilrande valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt.
b Sekreterare. Till mötessekreterare valdes Åke öberg.
c 2 protokolljusterare tillika rösträknare. Per*Eric Larsson och Anders Malm valdes.

§ 7. Behandling av verksamhetsberättelse.
a Verksamhetsberättelse. Föreningens verksamhetsberättelse ftiredrogs och godkändes.
b Ekonomisk berättelse. Den ekonomiska berättelsen fiiredrogs och godkiindes. Gudrun
redogjorde fiir gforda utgifter.
c Revisorernas berättelse. Revisorernas berättelse ftiredrogs och godkändes.

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 9. Motioner från medlemmar.
Inga motioner ft)relåg.

§10. Fastställande av medlemsavgift fiir 2A2A.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften f& 2020 till 150 kr fttr enskild medlem
och 200 kr ftir familj, oftiriindrat.

§11. Beslut om ersättningar och arvoden fiir styrelsen.
Årsmötet beslutade attingaarvoden skulle utgå till styrelsen. Reseersättning utbetalas ör
resor i samband med materialanskaffning till båten.
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§12. Fastställaude av arbetsplan för innevarande år.
Arbetsplanen ftiredrogs. Målning, minska oljeutsläpp, bygga om propellerstyrning,
montera speakeranläggning.

Körningar i sommar: SCA, Johan Ekman, MSB, Sandslån, Nostalgidagar Härnösand,
Birger Norman, medlemsturer, båttur ftir styrelse och båtgnrpp.

Arbetsplanen godkiindes av mötet.

§13. Fastställande av ekonomisk plan fiir innevarande år.
Ekonomisk plan ftir innevarande år ftiredrogs. Ekonomiska planen godktindes av
årsmötet.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju

§15. Val av
a Ordtlirande på 2 år. Årsmötet valde Åke Öberg, omval.
b Två ledamöter phZ är. Årsmötet valde Lars Karlstedt och Anders Asplund, omval.
Gudrun Forsberg, Peter Nilsson, Lars-Erik Frage och Jonny Jönsson har ett ar kvar.
c Båtgrupp varav en sammankallande. Årsmötet valde Jonny Jönsson som
sammankallande, nyval, Peter Nilsson, Thomas Östman, Måns Jeanson, Bernt Norlinder
och Åke Könberg, omval, samtliga på ett år.
d Sponsorgrupp varav en sammankallande. Bengt-Olof Näslund som
sammankallande, omval, och Thorbjörn Lindelöf, nyval, båda på eLt ilr.
e Val av två revisorer samt en revisorsersättare. Årsmötet valde Bengt Estman på två
å,r, samt Åke Edlund som revisorsersättare på ett år, omval. Anders Malm har ett år kvar.

§16. Val av tre valberedare varav en sammankallande. Årsmötet valde Susul Olsson,
sammankallande, och Laila Edin på ett är, omval. Styrelsen ffir i uppdrag atttafram
ytterligare en valberedare,

§14.

§17.

§18.

Eventuella ytterligare val. Inga val forelåg.

Eventuell information samt medlemmarnas frågestund. Åke tackade ftir ftirtroendet
och informerade om vad som händer i vår och sommar.

§19. Avslutning. Mötesordft)rande Kerstin Kristiansson Karlstedt tackade alla för visat
intresse och avlutade mötet.

Efter mötet bjöds alla på kaffe och smörgåsar. Därefter spelade Göran Arnoldsson " Lät spelet gå
på D.flNÄS II" och alla sjöng med varefter Bengt Westin berättade och visade bilder om §vanös
och Sandös historia.

Årsmötesordftirande Justerare Justerare
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