ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2018-02-21
TID: Klockan 18.30
PLATS: Lindhagensterassen 31, Stockholm
NÄRVARANDE: 30 medlemmar
§1

Mötets öppnande

Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av ordförande Magnus Oldenburg.

§2

Fastställande av dagordning och röstlängd

Dagordningen fastställdes.

§3

Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelsen godkändes.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sittande ordförande och sekreterare, Magnus Oldenburg och Pia Stenbeck, valdes.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare

Johan Olsson och Christian Poignant valdes som justerare och rösträknare.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens representanter gick igenom valda delar av verksamhetsberättelsen, som även delades ut i
tryckt upplaga. Kompletteringar under punkten Ungdomsverksamhet föreslogs av Christian Poignant
och Roland Svensson, vilket ska beaktas innan den slutliga versionen publiceras.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

§7

Ekonomisk rapport

Richard Anell sammanfattade den ekonomiska rapporten, även inkluderad i det utdelade materialet.
Klubbens ekonomi är sammanfattningsvis god, främst genom intäkter från medlemsavgifter samt
försäljning av kajaker. Årets överskott avsätts i en ”klubbhusfond”.
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Mötet godkände den ekonomiska rapporten.
§8

Revisorernas rapport

Revisorer är Björn Olin och Peter Hjertzell. Tina Ekelund fungerade som ombud och redovisade
revisorernas skriftliga rapport. Här framgick att årsredovisningen granskats, räkenskaperna är i god
ordning och revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Mötet godkände revisionsrapporten.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10

Förslag på verksamhet för 2017

• Preliminär budget
Preliminär budget för 2018 föredrogs av Richard Anell. Budget beräknas bli i nivå med utfall 2017 och
överskottet i nivå med 2017.
• Nyetablering Smedsudden
Målet för 2018 är att projekteringsarbetet ska komma igång så att bygglov kan sökas under våren.
Bygglov, kalkyl och tidsplan bör vara klart under året, trolig byggstart under nästa år och flytt om två
år.
• Plan för kajakflottan och övriga materialinköp
Eventuellt kommer nya paddlar köpas in. I övrigt planeras inga större inköp.
• Medlemsintag
Vi fortsätter att hålla introduktionskurser i en omfattning som gör att de som söker kan tas in som
medlemmar.

§11

Behandling av motioner

Motion 1 från Christian Poignant som föreslår att klubben köper in en SUP och en Citius 39.
Styrelsens yttrande gick emot förslaget. Stämman röstade ner styrelsens yttrande.
Motion 2 från Sven Jansson angående att friskvårdsbidraget numera även omfattar kajakträning,
därav borde fakturan för årsavgiften formuleras på så sätt att de som har möjlighet kan nyttja
friskvårdsbidraget. Styrelsen yrkade bifall till motionen. Stämman röstade för styrelsens yttrande.

§12

Fastställande av medlemsavgifter, kanotplatshyror och ev. övriga avgifter för 2018

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter. Avgiften delas från och med 2018 på fakturan upp så att det
framgår att medlemsavgiften är 300 kr för samtliga medlemstyper. För Ordinarie medlem blir då
kostnaden för träningskortet 600 kr och för pensionär 300 kr (berättigar till friskvårdbidrag). Ungdom
betalar endast medlemsavgift och stödmedlem är inte berättigad till träningskort. Kajakplats 600 kr,
introduktionskurs 2 000 kr, direktintag 1 500 kr.
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§13

Val av ordförande för klubben, för ett år

Magnus Oldenburg valdes om som ordförande.

§14

Val av tre styrelseledamöter för två år

Malin Östling valdes som ny ledamot. David Magnusson avgår. Pia Stenbeck och Jens Bond sitter
kvar. Nils Svensson omvaldes för två år. Richard Anell avgick som ordinarie ledamot.

§15

Val av två styrelsesuppleanter för ett år

Richard Anell (nyval), Michael Erman (omval).

§16

Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år

Björn Olin och Peter Hjertzell valdes som revisorer och Bengt Nilsson som revisorssuppleant.

§17

Val av två ledamöter till valberedning på ett år

Annika Björkman och Petter Svärd valdes till valberedning.

§18

Årsmötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

§19

Övriga frågor (ej beslutspunkt)

Avtackning av avgående styrelseledamot David Magnusson och suppleant Charlotte Bladh André. Ett
stort tack framfördes av klubbordförande Magnus Oldenburg för deras fina insatser.
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Magnus Oldenburg – Ordförande

Pia Stenbeck – Sekreterare

Justeras:

Christian Poignant

Johan Olsson
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