Protokoll fört vid klubbmöte i
DJURGÅRDSBRUNNSVIKENS MOTORBÅTSKLUBB
Onsdagen 23 november 2016, kl1830. Plats museiisbrytaren S.t Erik, Djurgården.

§1. Mötets öppnande
Vice ordförande Jan Nordvall hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes vice ordförande, Jan Nordvall.
§3. Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen, som gått ut till alla närvarande, fastställdes och godkändes av mötet.
§4. Mötets behöriga utlysande
Mötet fann att höstmötet var behörigen utlyst och i god tid före mötet.
§5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Gösta Larsson och Nicklas Sjöö.
§6. Justering av röstlängd
Vid röstlängdens justerande konstaterades att mötet hade 22 röstberättigade medlemmar
närvarande.

§7. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll från årsmötet 2016 godkändes.

§8. Föredragning av inkomna propositioner och motioner
Inga propositioner eller motioner hade inkommit.

§9. Valberedningens förslag till 2017 års styrelseledamöter
Valberedningen har bestått av Tom Weibull.
styrelse
Ordförande Gustav Stjernevall nyval 2 år
Sekreterare Marianne Bjurström omval 1 år
Vice sekreterare Agneta Ekengren nyval 2 år
Kassör Roger Andersson omval 2 år
Vice varvschef Bernt Modin omval 2 år

Styrelsesuppleant Catrine Christel omval 1 år
Styrelsesuppleant Fredrik Stark nyval 1 år
Revisorer
Ordinarie Tage Backman omval 2 år
Suppleant Birger Landström omval 2 år

§10. Styrelsens förslag till funktionärer 2017
Oförändrat jmf tidigare, dock är mätningsman Ronnie Hedenbäck inte aktuell, se
årsmöteshandlingar 2016.
Valberedningen har 2 vakanser som suppleanter.

§11. Presentation av klubbens ekonomi
Kassör Roger Andersson redogjorde för klubbens ekonomi. Fn ,22/11-16, finns 335.850 SEK i
kassan. Budgeten för 2017 föreslås väsentligen oförändrad jmf 2016, frånsett ngr smärre
justeringar. Större utgiftsposter så här långt är:
120.000 SEK som rör iordningsställandet av de nya pontonerna vid Källhagen, elarbeten, nya
armaturer m.m. samt nya bojstenar med rostfria kättingar vid Hundudden.
138.000 SEK rör hamnhyrorna till Stockholms Stad.
Kvarstående större utgift för 2016 är varvshyran på 73.000 SEK.
Kassör Roger Andersson påminde även om att inbetalningar av avgifter skall ske i tid samt vikten
att sköta vaktpass och arbetsplikter som ingår i medlemskapet, för att minimera arbete och

kostnader med att skicka ut påminnelser och administrativa avgifter.

§12. Arvoden och avgiftsförslag samt budgetförslag 2017
Kassör Roger Andersson förespråkar oförändrade arvoden samt avgifter för 2017. Se
årsmöteshandlingar från 2016.
Kassör Roger Andersson föredrog budgetförslaget för 2017, vilket godkändes av mötet.

§13. Miljöinformation
Spolplattan fungerar bra.
Stockholms Stad har lagt ner en avloppsledning till toatömningsstationen vid den nya pontonen,
Hundudden
§14. Övriga frågor
a) Eventuella förslag på styrelse/funktionärer skall lämnas till valberedningen senast 1/2-17
inför årsmötet i mars 2017.
b) En fråga gällde när momsen på DMK:s verksamhet träder i kraft. Detta är fortfarande
oklart. När momsen träder i kraft kommer det sannolikt att leda till vissa
avgiftshöjningar.
c) Uppmärksammades att det samlas mkt skräp vid bryggan vid Källhagen, då den nya
pontonen inte släpper igenom vattenflödet som den förra bryggan. Kan man åtgärda
detta? Styrelsen ser över problemet.
d) Hur får man medlemmarna mer aktiva? Mer information på hemsidan? Mail? Det är
viktigt att det finns en bra kommunikation och information till medlemmarna.
Medlemmarna uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter, e-postadresser,
mobilnummer m.m. Fn. är maillistan inte komplett och då osäkerhet råder skickar DMK
tv. ut inbetalnings , varvskort , kallelser mm per post. Det vore positivt om kostnaderna
för detta kan minskas.
e) Problem har uppstått för vissa medlemmar vid Källhagens brygga, då båtplatser blivit för
smala. Berörda personer hänvisas att kontakta hamnchef Magnus Faxen för hjälp och
åtgärd.
f) Fråga om elen till Källhagen. Hur mkt kan man ta ut? Styrelsen ser över detta.
g) Varvschef Mats Andersson informerade om vikten av att signera städlistan efter slutförd
städning vid Hunduddens klubbhus, för att undvika straffavgift.

§15. Mötets avslutande
Vice ordförande Jan Nordvall tackade mötesdeltagarna och förklarade novembermötet avslutat.

Jan Norvall
VIce ordförande

Marianne Bjurström
Sekreterare

Gösta Larsson

Nicklas Sjöö

Justeringsman

justeringsman

