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Förslag ti11 dagordning vid årsmöte medldeella ftlreningenDYNÅS It
rÖnTnnaGNINGSLISTA

§1 Mötets öppnande. Kondoleans

Fastställande av dagordning.

Niirvarande röstberättigade medlemmar

Godkiinnande av kallelse i behörig tid.

Nya medlefllma.r.
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§10
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§15

Val av årsmötesfunktionåirer.
Ordftirande.
Sekreterare.
2 protokolljusterare tillika rösträknare.

Behandling av
verksamhetsberättelse.
ekonomisk berättelse.
revisorernas berättelse

Beslut om ansvarsfrihet.

Motioner fran medleflrmar.

Fastståillande av medlemsav gift. for 2021

Beslut om ersättningar och aruoden fiir styrelsen.

Fastställande av arbetsplan ftir innevarande år.

Fastställande av ekonomisk plan for innevarande år.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

a

b
c
d
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Val av:
kassör på två år
3 styrelseledamöter pä2 år
båtgrupp på I år varav 1 sammankallande.
sponsorgrupp på ett år varav 1 sammankallande.
val av en revisor (2 fu) samt en revisorsersättarc ( 1 år )

§ 16 Val av 3 valberedare varav 1 sammankallande pä ett är.

§ 17 Eventuella ytterligare val.

§ 18 Eventuell information samt medlelnmamas frågestund

§ 19 Avslutning



Styrelsen ftir ideella foreningen DYNÄS II fär avge foljande
Verksamhetsberättelse for 2A 19

VERKSAMHETSBERÄTTEL SE

Styrelse

Båtgrupp

Sponsorgrupp

Revisorer

Åke öberg
Gudrun Forsberg
Lars-Erik Frage
Peter Nilsson
Anders Asplund
Lars Karlstedt
Jonny Jönsson

Jonny Jönsson
Peter Nilsson
Thomas Östman
Bernt Norlinder
Måns Jeansson
Åke Könberg

Anders Malm
Bengt Estman
Åke Edlund

Ordforande
Kassör
Sekreterare
V. ordforande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sammankallande

Sammankallande

Ersättare

Bengt-Olof Näslund Sammankallande
Thorbjörn Lindelöf



Slutord

Båtåret 2019 var ett ar med relativt ffi kOrningar men inga maskinella problem

Året började den 12 maj med arbetsdag. Städning och uppstart av motorn stod på

schemat.

Den 28 maj gjorde vi en provkörning runt Svanö utan problem.

PRO Åkersberga kom på besök den 11 juni. Bengt Westin informerade om båten och vår
ftirening och Thomas startade upp motorn.

Den 18 juni hade vi en sponsorkörning till Björkudden där vi åt lunch.

En medlemskörning hade vi den 29 }uni med 12 nya medlemmar från Docksta. Vi körde
in i Norafiärden till Jungfruskä och tillbaka.

Infor Birger Norman dagen flyttade vi båten tiIl Svanö och båten visades upp.

Dan efter hade vi medlemsmöte vid Svanö småbåtshamn och sedan gick båten tillbaka till
Sandö och några medlemmar åkte med.

Den 3 september hade vi besök av Träffpunkten Skutan fran Kramfors. En av besökarna,
Nils Hellström, hade varit eldare på DYNÄS II på  }aabt.

Därefter vinterställdes båten och så ser vi fram mot båtåret2020.

Ett stort tack till alla som ser till att bevara våran kulturskatt: Gudrun Forsberg som sköter
om forplägnad i samband med arbetsdagar och rnöten, vår eminente redaktör Bengt
\Mestin som dr redaktör ftir Ålvbladet och håller intressanta foreläsningar på våra möten,
alla medlefitmar och ftirtroendevalda som ställer upp, ingen nämnd och ingen glömd

Svanö 20

Frr.rl'-,-Ar*
berg Erik Frage Gudrun Forsberg

Peter Nilsson Anders lund

Gå gärna in på vår hemsida www.dynäsii.se och på facebook

J
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Styrelsens fi)rslag till årsmötet

Stdllningstaganile i fråea om motioner och stvrelsens förslas.

Styrelsens förslag:
Inga motioner eller förslag från styrelsen finns

Fartsffillelse av medlemsaveift för 2021

Styrelsens förslag:

150 krför enskild och 200 krförfamilj, oföriindrut

E rs iittnin g o ch arv o de n.

Sfiirelsens förslag:.
Inga arvoden till styrelsen. Reseerstittning till den somfått ett reseappdrag

från styrelsen eller sammankallande uv båtgrappen

12 F{tsfitrtllande av arbetsplan för innevarande år.

By gga om p rop ellerstyrning
Målning
Diverse underhåll
Montera speuker anliiggning

Körningar i sommar:
SCA, MSB, Medlemsturer Livbåtsövning m.m.

13 Faststiillilnde ov ekonomisk plqn för innevarande år.

Underhåltpå DYNÅS II
15 500:-
F ö r s ii k r in g ar Ko n to r s mate riul
20 000:-

14 Beslut om antal ledamöter i stvrelsen samt msndattid.

Styrekens förslag.

(7st)
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DYNÄS II

Balans och resultaträkning för 2019

lngående balans
Utgående balans

Resultat

Resultaträkning
[/edlemsavgift
Medlemsavgift familj
Sponsorpengar
Div intäkter
Fester lotterier
Uppvaktning

Diverse förbrukningsvaror
Motorrenovering
Bottenmålning
Snickerisalong

Hyra lokal
Förbrukn ingsinventatier
Kontorsmaterial
Övriga tjänster (annons mm)
Möteskostnader
Kostnader Älvbladet
Porton

Båt-
Ansvars
Förenings

Ränteintäkter
Kontokostnader

Summa

Resultat

Svanö 311 2020

Gudrun Forsberg
Kassör

Kontant Bankgiro Plac.konto
19,00 8 576,00 50 730,69
19,00 6 799,93 50 730,68

-1777,07

lnkomster Utgifter
13400,00
18400,00
12800,00
2000,00

0,00 0,00
436,00

3214,00
9668,00

0,00
0,00

1600,00
1600,00
2646,00

820,22
4969,85

0,00
4605,00

10882,00
5500,00
2436,00

0,00

46600,00 48377,07

-1777,07

0,00
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