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FÖRTI}RAGI§INGSLISTA

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Fastställande av dagordning.

§ 3 Närvarande röstberättigade medlelrullar.

§ 4 Godkännande av kallelse i behörig tid.

§ 5 I.{ya medlemmar"

§ 6 Val av årsrnotesfunktionärer.
a Ordforande.
b Sekreterare.
c 2 protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 7 Behandling av
a verksamhetsberättelse.
b ekonomisk berättelse.
e revisorernas berutlelse"

§ I Beslut om ansvarsfrihet.

§ 9 Motioner från medlemmar.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift fbr 2018

§ 1 1 Beslut om ersättnifigar och arvoden for styrelsetrr.

§ 12 Fastställande av arbetsplan ftir innevarande år.

§ 13 Fastställande av ekonomisk plan för innevarande år.

§ 14 Beslut orn antal ledamöter i styrelsen.

§ 15 Val av:
a ordftirande pätväär
b 4 styrelseledamöter pä2 är
c båtgrupp päl åx varav I sammankallande.
d sponsorgrupp på ett år varav 1 sammankallande.
e val av en revisor (2 å§ ) samt en revisorsersättarc ( I år )

§ 16 Val av 3 valberedare varav I sammankallande på ett år.

§ 17 Eventuella ytterligare val.

§ 18 Eventuell information samt medlemmarnas frågestund

§ 19 Avslutning



Sqnelsen for ideella ftireningen DYNÄS II får avge fiiljande
Verksamhetsberättelse for 20 I 6

VERKSAMHET SBERATTELSE

Styrelse Åke Öberg Ordfiirande
Gudrun Forsberg Kassör
Lars-Erik Frage Sekreterare
Peter Nilsson V. ordftirande
Ulf Eriksson Ledamot
Magnus Häggström Ledamot
Anders Asplund Ledamot
Bengt Westin Ledamot
Lars Karlstedt Ledamot

Båtgrupp Peter Nilsson Sammankallande
Bengt Edin
Olle Melander ansvarig for båten invändigt
Thomas Östman
Bernt Norlinder
Magnus Häggström ansvarig fiir maskin.
Måns Jeansson

Sponsorgrupp Illf Eriksson Sammankallande
Bengt-Olof Näslund

Revisor Anders Malm Sammankallande
Malte Norberg
Åke Edlund Ersättare



Slutord

Under 2OL6 har vi haft ett antal körningar med medlemmar och sponsorer. I maj hade vi

två medlemskörningar runt Sandö Svanö för Mirjam Mast. Sedan hade vi en körning till

Ödskalen och även en sponsorkörning med Träteam. Den 6 juni gick vi runt Åbordsön

och mötte upp Birka Stockholm på en av sina kryssningar till Höga Kusten, en mycket

uppskattad båttur. Den 12 juli gick vi ner till Härnösand och Nostalgidagarna, också det

en mycket trevlig resa med 12 medlemmar plus besättning. På Birger Norman-dagen

hade vi äran att skjutsa pristagaren Bo R Holmberg från Sandö till Svanö i god tid innan

han fick Birger Norman-priset. Även i augusti hade vi några medlemskörningar, bla med

Uppsala Studentsällskap. Årets körningar skulle avslutas den 20 augusti med en båttur.

Den fick tyvärr ställas in pga motorhaveri. Därefter har Olle, Thomas och Bengt Edin

jobbat hela hösten att reparera motorn.

Vi hade även ett välbesökt medlemsmöte i augusti vid Svanö småbåtshamn och ett

medlemsmöte i november där Bengt Westin höll ett intressant föredrag om de 10

senaste årens arbete med båten.

Jag vill passa på att tacka alla som har ställt upp att bevara våran kulturskatt:

Båtgruppen som underhåller och reparerar båten, Gudrun som sköter om förplägnad,

våran redaktör Bengt Westin som ger ut Älvbladet, med hjälp av Gudrun och Kerstin

Bengtsson. Dessutom håller Bengt intressanta bildvisningar ett par gånger per år.

Vill även tacka medlemmar och sponsorer, utan erat stöd skulle vi inte kunna fortsätta.

Med dessa ord vill vi i styrels tacka för det förtroende vi fått att leda föreningen och

hoppas på ett bra år för den

Svano f eb.p.rl? ri oL7

,d".e
-Erik Fruge Lars Karlstedt

Gudrun Forsbe riksson

Ande Bengt Westin

Peter Nilsson

Magnus Häggström

och på facebookGå garr,a in på väx hemsida



Styrekens fiirslag till årsmötet

I

Styrekens förslug.
(Iruga motioner eller förslag från styrelsen Iinns)

10 Faststcillelse qv

Styrelsens fi)rslag
( Inga arvoden till styrelsen. Reseersiittning till den somfått ett reseuppdrag

från styrelsen eller sammankallande av båtgruppen)

12 Fosts innevarande ån

Arbetet med motorrenoveringen går vidsre
Målning
Pu-finltiggning
Kolla butterier
Försöka stt få igång oljesepnrntor
Göra om propellerstyrrcing tiII vajers:fiirning
Inköp VHF

Körningur i somm$r:
MSB, Sandslån, Medlemsturer, l{ostulgidugar Htirnösund
Båttur for styrelse och båtgrupp
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