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Registreringsnummer/Registration no.

PROTOKOLL FÖRT VID KVICKSUNDS BÅTFÖRENINGS HÖSTMÖTE 2018.

Datum 2018-10-16
Plats: KSK Klubblokal
Närvarande : Jarmo Kannisto, Uno Karlsson, Christina Romberg, Bo Lagerkvist, Göran
Axelsson, Jan Ohlsson, Per Hammar, Paul de la Cour, Göran Wilkens. Leif-Åke Edin,
Per Watz, Mikael Pajunen.

1. Våran Ordförande Paul de la Cour hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Mötet godkände kallelsen till höstmötet.
3. Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
4. Paul de la Cour valdes till ordförande för mötet.
5. Leif-Åke Edin valdes till sekreterare för mötet
6. Per Hammar samt Göran Wilkens valdes till justeringsmän.
7. Styrelsen informerade om flytbryggans behov av reparation samt att Bosse
visade förslag till klubbvimpel, ett slutgiltigt förlag kommer att visas upp på
årsmötet där också beslut fattas
8. Budgetförslag till 2019.
I kassan har vi 340.000 kr.
Inga större arbeten/ utgifter planeras, reparation av flytbrygga planeras till en
kostnad under 50.000 kr
9. Övriga frågor.
Valberedningen, Uno Karlsson, önskade hjälp med arbetet att få fram aktuella
valbara namn till årsmötet, efter en rundfråga till närvarande mötesdeltagare så
fick Uno namn till alla valbara uppdrag, därmed var valberedningens arbete klart.
Jan Ohlsson lyte frågan om en bryggansvarig för 400 bryggan, Mikael Pajunen
åtog sig detta uppdrag då han även har sin båt förtöjd där. Mikael kommer även
att ta över Jans arbete i styrelsen när tiden är inne, Mikael kommer att kallas till
styrelsemötena för att bekanta sig med frågorna.
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Sjösättningsrampen diskuterades, mötet beslutade att försöka förlänga denna
med en betongplatta för att arbeta säkrare med båt vagnarna, Bosse undersöker
frågan.
Jan Ohlsson informerade om tider för sjösättning samt upptagning 2019, lördag
4 maj sjösättning och lördag 14 september upptagning.

10. Ordförande Paul de la Cour tackade mötesdeltagarna för närvaron och
engagemang i frågorna och förklarade höstmötet 2018 för avslutat.

Vid protokollet:

Leif-Åke Edin

Justeras:

Paul de la Cour

Justeras:

Justeras:

Per Hammar

Göran Wilkens

