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Årsmöte 20210914 kl. 19.00
Plats: Svanö Folkets Hus

§ 1. 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.
40 röstberättigade medlemmar var närrrarande.

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

§ 5. Nya medlemmar.
Föreningen har ffitt 11 nya medlemmar. Vi har 152 familjemedlemmar ach76 enskilda.
Totalt blir det 380 medlemmar om man räknar 2 personer per familj.

§ 6. Val av årsmötesfunktionärer.
a Ordförande. Till mötesordflorande valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt.
b Sekreterare. Till mötessekreterare valdes Åke Öberg.
c 2 protokolljusterare tillika rösträknare.LailaEdin och Bengt Estman valdes.

§ 7. Behandling av verksamhetsberättelse.
a Yerksamhetsberättelse. Föreningens verksamhetsberättelse fldredrogs och godkiindes.
b Ekonomisk berättelse. Den ekonomiska berättelsen foredrogs och godkändes. Åke
redogiorde fiir giorda utgifter och inkomster.
c Revisorernas tlerättelse. Revisorernas berättelse foredrogs och godkiindes.

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

§ 9. Motioner från medlemmar.
Inga motioner fiirelåg.

§10. Fastställande av medlemsavgift fiir 2022.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften for 2022 till 150 kr ftir enskild medlem
och 200 kr ftir familj, ofiiriindrat.

§11. Beslut om ersättningar och arvoden liir styrelsen.
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå till styrelsen. Reseersättning utbetalas ftir
resor i samband med materialanskaffiring till båten.



§12. Fastställande av arhetsplan ftir innevarande år.
Arbetsplanen ft,redrogs. Styrhytt, skylight salong slipas, stryks med benarolja. Plåtar akter
över roderkvadranttas bort, sedan slipning, grundning och tiickflirg. Skorsten, svanhals
och maskinskylight skrapas, grundas och målas. Livbåten behandlas insidan. Däck runt
skorsten målas. Lanternmast tas ner och skrapas och målas/betsas/oljas

Arbetsplanen godkändes av mötet.

§13. Fastställande av ekonomisk plan för innevarande år.
Ekonomisk plan ftir innevarande ar ftiredrogs. Ekonomiska planen godkändes av
årsmötet.

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

§15. Val av
a Ordförande på 2 år. Årsmötet valde Åke Öberg, omval.
b Två ledamöter phZ hr. Årsmötet valde Lars Karlstedt och Anders Asplund, omval.
Gudrun Forsberg, Peter Nilsson, Bo Berglund och Jonny Jönsson har ett år kvar.
c Båtgrupp varav en sammankallande; Årsmötet valde Jonny Jönsson som
sammankallandb, omval, Peter Nilsson, Thomas Östman, Måns Jeanson och Bernt
Norlinder , omval, samtliga pä etl är.
d Sponsorgrupp varav en sammankallande. Bengt-Olof Näslund valdes på ett år,
omval
e Val av två revisorer samt en revisorsersättare. Årsmötet valde Bengt Estman på två
år, omval, samt Åke Edlund som revisorsersilttare 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 fär i uppdrag att ta fram
ltterligare en valberedare,

§17.

§18.

Eventuella ytterligare val. Inga val ftirelåg.

Eventuell information samt medlemmarnas frågestund. Åke tackade fi)r förtroendet,
inga frågor forelåg.

§19. Avslutning. Mötesordfiirande Kerstin Kristiansson Karlstedt tackade alla flor visat
intresse och avlutade mötet.

Efter mötet bjöds alla på kaffe och korv. Därefter visade Lennart Högberg ffin Nordic Maritime
Group intressanta bilder om skanning och dykning i Ångermanälven. Kvällen avslutades med att
Bengt Westin pratade nägra ord om boken Ådalens Sjöfart.

Årsmötesordftirande Justerare Justerare
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