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FÖREDRAGNINGSLISTA

Mötets öppnande. Kondoleans

Faststiillande av dagordning.

Nåirvarande röstberättigade medlerlmar.

Godkiinnande av kallelse i behörig tid.

Nya medlernmar.

Val av årsmötesfunktioniirer.
Ordftirande.
Sekreterare.
2 protokollj usterare tillika röstråiknare.

Behandling av
verksamhetsberättelse.
ekonomisk berättelse.
revi sorernas berättelse.

Beslut om ansvarsfrihet.

Motioner fran medlemmar.

Fastställande av medlemsavgift for 20L9

Beslut om ersättningar och arvoden ftir styrelsen.

Faststiillande av arbetsplan for innevarande år.

Fastställande av ekonomisk plan ftir innevarande ar

Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

Val av:
kassör på två år
3 styrelseledamöter pä2 åx

båtgrupp på 1 år varav 1 sammankallande.
sponsorgnrpp på ett år varav I sammankallande.
val av en revisor (2 är ) samt en revisorsersättare ( 1 fu )
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Val av 3 valberedare varav 1 sammankallande pä ett är

Eventuella ytterligare val.

Eventuell information samt medlefllmarnas frågestund

Avslutning



Styrelsen for ideella foreningen DYNÅS II är avge foljande
Verksamhetsberiittelse for 20 17

VERKSAMHET SBERÄTTEL SE

Styrelse

Båtgrupp

Åke öberg
Gudrun Forsberg
Lars-Erik Frage
Peter Nilsson
Anders Asplund
Bengt Westin
Lars Karlstedt

Åke öberg
Peter Nilsson
Olle Melander
Thomas Östman
Bemt Norlinder
Magnus Häggström
Måns Jeansson

Ordforande
Kassör
Sekreterare
V. ordforande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sammankallande

Ersättare

ansvarig for båten invändigt

Sponsorgrupp Bengt-Olof Näslund Sammankallande

Revisorer Anders Malm
Bengt Estman
Åke Edlund

Sammankallande



Slutord

För ftirsta gången på flera år har vi i ar inte kunna haft några båtturer med DYNÄS II.
Som vi har informerat om tidigare hade vi ett haveri i augusti 2016. Under hösten /
vintern I vixenhar OlIe Melander, Thomas Östman och Bengt Edin jobbat med motorn .

I maj hade vi arbetsdag där allmän vårstädning stod på programmet och vi även byte
plankor på kajen. Efter ytterligare några arbetskvällar hade vi bytt ut de sämsta plankorna.
Förutom folk ur styrelse och båtgrupp deltog även medlemmar, tack till alla.

Den 23 maj skulle vi ut på en provtur men fick vända om på en gång, det var vatten i
oljan och näir vi stannat motom såg vi att ettvevlager var trasigt.

Efter ytterligare arbete med motom under sommaren startades motom upp i slutet av
augusti och nu såg allt bra ut.

Eftersom säsongen då närmade sig slutet bestämdes aff vinterställa motorn.

Med anledning av motorhaveriet har ftireningen sökt 55.000 kr i bidrag från Statens
Maritima Museer. Ansökan skickades in i februari, i maj blev vi beviljade 50.000 kr som
har utbetalats i oktober.

Nu ser vi fram mot 2018 som vi hoppas ska bli problemfri och att vi ffir möjlighet att
erduda medlemsturer och sponsorturer.

Ett stort tack till ovan ntimnda i båtgruppen. Utan dem skulle vi inte kunna ha ffitt igång
båten. Tack även till Gudrun Forsberg som sköter om forplägnad i samband med
arbetsdagar och möten. Vår eminente redaltör Bengt Westin ftirtjänar också ett
omnämnande ftir Älvbladet och intressanta ftireläsningar pävåra möten.
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Lars-Erik Frage Lars Karlstedt Gudrun Forsberg
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Anders Asplund Bengt Westin

Gå gärna in på vår hemsida www.d),näsii.se och på facebook
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Styrelsens förslag till årsmötet

Stiillninsstasande i fråsa om motioner och stvrelsens förslas.

Styrelsens förslug:
Ing a motioner eller fi) rs lag från sty rels en fmns

Fqststdlleke av medlemsaveift för 2019

Styrelsens förslag:

Höjning fiA 150 krfiir enskild och 200 krfi)rfamilj

Ers tittning och arvoden.

Styrekens förslag:.
Ingu arvoden till styrelsen. Reseersöttning till den somfått ett reseuppdrag

från styrelsen eller sammankallande uv båtgruppen

12 Fuststiillande av arbetsplan för innevarande år.

Gjutning lager 2 st , diverse motordelar
Styrhytt triiarbete
Målning dtick, soldiick
Renovering aktersalong
Göru om propellerstyrning till vajerstyrning
Montera pa-anlöggning

Körningar i sommar:
MSB, Sandslån, Medlemsturer, Nostalgidagar Hdrnösand
Båtturför stltrelse och båtgrupp

13 Faststtillande av ekonomisk olan för innevarande år.

Ilnderhåll på DYNÅS II
31 400:-
Fö rs fr k rin g ar Ko nto rs mate rial
20 000:-

14 Beslut o1n antal ledamöter i stvrelsen samt mandattid

Styrelsens förslug.

(7st)
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Ideella Föreningen DYNÄS il
Balans och resultaträkning för år 2017

Balansräkni

Föreningskonto
Placeringskonto
Summa omsättningstillgångar

lnventarier

Summa

Skulder

Eget kapital

345,00
2 513,40

53152,78
56 01{,{g

3 438,00

59,t49,18

0,00

59 449,18

Period

-326,1 0
39 859,44
-3 000,00
36 533,34

0,00

36 533,34

0,00

36 533,34

Utg balans

18,90
42 372,84
50152,78
92 544,52

3 438,00

95 982,52

0,00

95 982,52

resu

Resultaträkning trt.o,n"t";l

11 100,00
14 950,00
10 850,00

675,00
50 000,00 = g7 575,00

lntäkter
l\4edlemsavg enskild
Medlemsavgift fam
Sponsorpengar
Div intäkter
Div. bidrag

Representation, Etc.
Representation, Etc.

Direkta kostnader
Motorrenovering
Utvåndig målning

Övriga kostnader
Hyra lokal
Förbrukningsinventarier
Kontorsmaterial
Bokföringskostnader
Övriga fr.tjänster
Möteskostnader
Kostnader Älvbladet
Porton

Försäkringar resor kost logi
Kost o logi
Biljetter tå9 och flyg
Båtförsäkring
Ansvarsförsäkring
Föreningsavgifter

Summa

3785,00 = 3785,00

7 629,60
579,00 = 8 208,60

1 100,00
654,00

1 995,00
956,00

1 753,60
2218,07
4102,25
2 437,50 =

1 600,00
4768,42

10 748,0A
5 500,00
1215,22 =

15 216,42

23 831,64

,66
Årets resultat

Svanö feb 2018

Gudrun Forsberg
Kassör

36 533,34
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