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Fö.rslag till dagordning vid årsmöte med Ideella ftireningen DyNÅs II
FOREDRAGIYINGSLISTA

§ 1 Mötets öppnande. Kondoleans

§ 2 Faststälande av dagordning.

§ 3 Niirvarande röstberättigade medlefllmar.

§ 4 Godktinnande av kallelse i behörig tid.

§ 5 Nya medlemmar.

Val av årsmötesfunktioniirer.
Ordftirande.
Sekreterare.
2 protokolljusterare tillika röstråiknare.
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revisorernas berättelse.
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Beslut om ansvarsfrihet.

Motioner fran medlefilmar.

Fastställande av medlemsavgift for Z0Z2

Beslut om ersättningar och arvoden fiir styrelsen.

Faststtillande av arbetsplan ft)r innevarande år.

Faststiillande av ekonomisk plan för innevarande år.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

VaI av:
ordfiirande på två år
2 styrelseledamöter pä2 år
båtgrupp på I år varav I sammankallande.
sponsorgrupp på ett år varav 1 sammankallande.
val av en revisor ( 2 å§ ) samt en revisorsers ättare ( I år )

Val av 3 valberedare varav 1 sammankallande på efi år

Eventuella ltterligare val.

Eventuell information samt medlemmarnas frågestund

Avslutning



Styrelsen ftir ideella foreningen DYNÅS II fär avge foljande
Verksamhetsberättelse for 2020

VERKSAMHET SBERIiTTEL SE

Styrelse

Båtgrupp Jonny Jönsson
Peter Nilsson
Thomas Östman
Bernt Norlinder
Måns Jeansson

Sammankallande

Sponsorgrupp Bengt-Olof Näslund Sammankallande

Revisorer Anders Malm
Bengt Estman
Åke Edlund

Sammankallande

Åke öberg
Gudrun Forsberg
Peter Nilsson
Anders Asplund
Lars Karlstedt
Jonny Jönsson
Bo Berglund

Ordforande
Kassör
V. ordftirande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ersättare



Slutord

Lret2020 har passerat, ettår som vi helst skulle velat slippa.

Pga av pandemin med restriktioner hade vi inte haft möjlighet atthanågra körningar eller
aktiviteter.

Arbetet på båten har giorts av Jonny Jönsson. Alterspegeln på livbåten har slipats ner och
lackats. Sidolanternskärmarnahar målats. Allt brunt på båten har målats. Sedan pägär
arbete med lejdaren upp till båtdäck, den ska slipas och lackas.

Däremot har vår redaktör Bengt Westin ftirfattat en intressant bok, Ådalens sjöfart under
100 år. Den är nu tryckt och ska lanseras närmare sofllmaren, troligtvis i samband med
årsmötet. All forsäljning sköts av ftireningen och pengarna gärtill drift och underhåll av
båten.

Årsmötet kommer vi att flytta fram till sommaren eller hösten.

Då hoppas vi också att alla ska ha ffitt vaccin så au vi kan ätertavåra körningar och
aktiviteter.

Till dess, hållut, håll avstånd och sköt om er.

Svanö apr\12021

Bo Berglund Lars Karlstedt ForsbergÅke

d-

Peter Nilsson Anders Asp Jonny Jönsson

aÅ^
Gå gärna in på vår hemsida www.dynäsii.se och på facebook
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Styrelsens förslag till årsmötet

Stdllningstasande i fråsa qm motioner och stvrelsens förslas.

Styrelsens förslag:
Inga motioner eller firslag från styrelsen ftnns

Faststiifelse av medlemsaveift för 2022

Styrelsens fiirslag:

150 krför enskild och 200 krförfamilj, aföriindrat

Erstittning och,arvoden.

Styrelsens förslag:.
Inga arvoden till styrelsen. Reseersrittning till den somfått ett reseuppdrag

från slyrelsen eller sammankallande av båtgruppen

12 Faststtillande av arbetsolan för innevarande år

Styrhytt, skylight salong slipas, stryks med benarolja
Plåtar akter över roderkvadrant tas bort sedan slipning, grundning och
tiickftirg.
Skorsten, svunhols och maskinskyltght skrapas, grundas och målas.
Livbåten behandlas insidan
Diick runt skorsten målas
Lanternmost tas ner och skrapas och målas/betsas/oljas

13 Faststtillande av ekonomisk plan för innevarande år.

Underhåll på DYNÅS II
15 500:-
Förs tikring ar Kontorsmuterial
20 000:-

Beslut om antal ledamöter i stvrelsen saml mandattid.

Styrelsens förslag.

(7st)
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DYNÄS II

Balans och resultaträkning för 202A

lngående balans
Utgående balans

Resultat

Resultaträkning
Medlemsavgift
Medlemsavgift familj
Sponsorpengar
Div intäkter
Fester lotterier
Uppvaktning

Diverse förbrukningsvaror
Motorrenovering
Bottenmålning
Snickerisalong

Hyra lokal
Förbrukni ngsinventarier
Kontorsmaterial
Ovriga tjänster (annons mm)
Möteskostnader
Kostnader Älvbladet
Porton

Båtforsäkring
Ansvarsförsäkring
Föreningsavgifter

Ränteintäkter
Kontokostnader

Summa

Resultat

Svanö 311 2021

Gudrun Forsberg
Kassör

Bankgiro Plac.konto
6 798,93 50 730,69

66 983,63 50 730,68

60 184,70

lnkomster
10 500,00
12154,40
67 120,0A

0,00
0,00

Utgifter

0,00
1 398,00

136,00
0,00

1 468,00
0,00

900,00
0,00

2 433,00
0,00

966,30
0,00

2 970,00

11 284,0A
5 500,00
1324,00

0,00
1 206,00

89 770,00 29 595,30

60 {84,70

Kontant
19,00
19,00
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Ideella Föreningen DYIVÄS //

Revisionsberättelse för är 2O2O

undertecknade av Ideella foreningen DYNÄs tr valda revisorer,
har fullgjort sitt uppdrag och Iår härmed avge foljande.

Vi har granskat räkenskaperna och funnit att böckerna är mycket väl
förda och att verifikationerna överensståmmer med kassaboken.

Vi foreslår därfor att mötet beviljar styrelsen o kassaförvaltaren
full ansvarsfrihet for den tid som revisionen omfattar

Sandö den 16e Mars 2021

Reuisor

Anders Malm Bengt

(.*

t


