
PROTOKOLL

Ideella föreningen DYNÅS II
Årsmöte 2022 0518 kI. 19.00
Plats: Svanö f,'olkets Hus

§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordforande Åke Öberg. En tyst minut hölls for medlemmar som avlidit
under året,

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

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

§ 4. Godk;ännande av kalletse i behörig tid.
Årsmötet konstaterade att kallelsen var utskickad i behörig tid.

§ 5. Nya medlemmar.
Föreningen har fått fina nya medlemmar. Vi har sammanlagt 299 medlemmar.

§ 6. Val av årsmötesfunktionärer.
a Ordfiirande. Till mötesordörande valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt.
b §ekreterare. Till mötessekreterare valdes Åke öberg.
c 2 protokolljusterare tillika rösträknare. Gudrun Forsberg och Susul Olsson valdes.

§ 7. Behandling av verksamhetsberättelse.
a Verksamhetsberåttelse. Föreningens verksamhetsberättelse foredrogs. Bengt Westin
påpekade att i den eventuellt kommande boken om bogserbåtar åir även Jan Häggström
fbrfattare. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen.
b Ekonomisk berättelse. Den ekonomiska berättelsen öredrogs och godkändes. Gudrun
berättade även om läget med ekonomin idag.
c Revisorernas berättelse. Revisoreuras berättelse fiiredrogs och godkiindes.

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

§ 9. Motioner från medlemmar.
Inga motioner forelåg.

§10. Fastställande ay medlemsavgift for 2023.
fusmötet beslutade att faststiilla medlemsavgiften fiir 2A?3 ttll150 kr fiir enskild medlem
och 200 kr fiir familj, oföriindrat.

Beslut om ersättningar och arvoden fiir styrelsen.
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle uiga tin styrelsen. Reseersättning utbetalas till
den som fätt reseuppdrag från styrelsen eller sammankallande av båtgruppen.
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§12. Fastställande av arbetsplan liir innevarande år.
Skorsten, s§light och svanhals helmålas och skorstensmåirken återmonteras. Fälla
lanternmasten och slipa och måla denna. Stfhyff mattas och behandlas med benarolja.

Körningar i sommar: SCA, MsB, medlemsturer, livbåtsövning mm.

Arbetsplanen godkiindes av mötet.

§13. FaststäIlande av ekonomisk plan liir innevarande år.
Ekonomisk plan fiir irnevarande år ftiredrogs. Ekonomiska planen godkändes av
årsmötet.

§14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska var sju, ofiiräudrat.

Val av
a Kassör 2 år. Årsmötet valde Gudrun Forsberg, omval.
b Tre ledamöter på 2 år. Årsmötet valde Peter Nilsson, Jonny Jönsson och Bo Berglund
,omval på samtliga.
Åke Öberg, Anders Asplund och Lars Karlstedt har ett år kvar.
c Båtgrupp yarav en sammankallande. Årsmötet valde Jonny Jönsson,
sammankallande, Peter Nilsson och Bernt Norlinder, omval på samtliga på ett år.
Dessutom Greger wedin, Alf wiberg och Benny Hertz, nyval på samtliga på ett år.
d §-ponsorgrupp Yarav en sammatrkallande. Årsmötet valde Bengt-Otof U*Una.
e Val av två revisorer samt en revisorsersättare. Årsmötet valde Anders Malm phtvä
år, omval, samt Åke Edlund som revisorsersättare på ett år, omval. Bengt Estman har eu
år kvar.

Val av tre valberedare varav en sammankallande. Årsmötet valde Susul Olsson,
sammankallande, och Laila Edin på ett år, omval på båda.

Eventuella ytterligare val. Inga val fiirelåg.

Eventuell information samt medlemmarnas frågestund. Åke tackade for {tirtroendet
och de nyvalda fick presentera sig själv, Dessutom informerades om vilka som har &nsvar
frir arbetsdagar, maskinistutbildning och medlemsturer. Boken Ådalens Sjöfart har sålts i
över 400 ex och gett77.00o kr till foreningen. Beslut om bidrag från
Riksantikvarieämbetet till eventuell kommande bok om bogserbåtar kommer nästa vecka.

Avslutning. Mötesordforande Kerstin Kristiansson Karlstedt tackade alla for visat
intresse och avslutade mötet. .

Årsmötesordftlrande Justerare Justerare
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Kerstin Kristiansson Karlstedt och Bengt Westin fick en blomma resp ett paket kaffe.
Sedan blev det fika och Mats de Wahl och Fredrik Larsson informerade om ett kommande
kulturarrangemang där DYNÅS II är med i kulisserna. Kvällen avslutades med
bildvisning av Bengt Westin om sjöfart i Ådalen 1950-2000.
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