Protokoll fört vid klubbmöte i
DJURGÅRDSBRUNNSVIKENS MOTORBÅTSKLUBB
Onsdagen 4 november 2015, kl1830. Plats museiisbrytaren S.t Erik, Djurgården.

§1. Mötets öppnande
Ordförande Ulf Carlbom hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes sittande ordförande, Ulf Carlbom.
§3. Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen, som gått ut till alla närvarande, godkändes av mötet.

§4. Mötets behöriga utlysande
Mötet fann att höstmötet var behörigt utlyst och i god tid före mötet.

§5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Tommy Svensson och Jerry Svensson.
§6. Justering av röstlängd
Vid röstlängdens justerande konstaterades att mötet hade 25 röstberättigade medlemmar
närvarande. Totalt var 26 personer närvarande.

§7. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll från årsmötet 2015 godkändes.

§8. Föredragning av inkomna propositioner och motioner
1 motion hade inkommit från Mikael och Lisbeth Duvringe. Den gällde frågan angående
utemöbler vid klubbhuset, Hundudden. Styrelsen beslöt att ombesörja detta.
Även 2 för sent inkomna motioner från Valerio Amico bemöttes. Dessa gällde belysningen vid
Källhagens brygga, samt strömstyrkan vid Källhagen. Styrelsen gav information angående
kommande åtgärder i dessa frågor.

§9. Valberedningens förslag till 2016 års styrelseledamöter
Föredrogs av Tom Weibull ,valberedningens representant.
Gällande ordinarie styrelseledamöter:
Omval 2 år:
Vice Ordförande Jan Nordvall
Vice Sekreterare Gustav Stjernevall
Vice Kassör Anders Lundh
Vice Hamnkapten vacant
Varvschef Mats Andersson
Omval 1 år:
Styrelsesuppleant Catrine Christel
Styrelsesuppleant Agneta Ekengren
Omval 2 år:
Övrig ledamot Lennart Stark
Revisorer omval 2 år:
Ordinarie Manuel Karlsson
Suppleant Jyrki Mutka

§10. Styrelsens förslag till funktionärer 2016
Inga förändringar jmf tidigare.

§11. Presentation av klubbens ekonomi
Kassör Roger Andersson redogjorde för klubbens ekonomi. För närvarande finns 100.000 SEK i
Kassan. Kostnaden för registrator på 9000 SEK/år bortfaller liksom kostnaden för klubbmästare
1000 SEK/år samt kostnaden för vice klubbmästare på 750 SEK/år, då uppgifterna nu fördelas på
övriga styrelsemedlemmar utan ökade arvoden.

§12. Arvoden och avgiftsförslag samt budgetförslag 2014
Kassör Roger Andersson förespråkar oförändrade arvoden för 2016.
Inträdesavgiften höjs från 6000 SEK till 7.500 SEK
Hamnavgiften höjs från 75 SEK/dm till 90 SEK/dm.
Varvsavgiften höjs från 75 SEK/kvm till 90 SEK/kvm.
Spolplattan har genererat en ytterligare kostnad som belastar aktiva medlemmar med en extra
debitering på 1.500 SEK som engångsavgift.

§13. Miljöinformation
Miljöansvarig Lennart Stark gav information angående spolplattan. Avtalet för arrendet är klart
att skrivas under. Löptiden blir 15 år. Stockholms Stad vill eventuellt använda markytan
sommartid till andra verksamheter.
En toalettömningsstation kommer troligtvis att planeras på Hundudden under 2016.
Stockholms Stad skall byta ut de gamla pontonerna till nya. I samband med detta kommer även
belysningen vid Källhagen att förbättras. Tills vidare sätts starkare lampor i ev. med rörelsevakt
vid Källhagens brygga. Styrelsen ser över möjligheten att förbättra belysningen.

§14. Övriga frågor
DMK kommer eventuellt att byta till annat försäkringsbolag än Svenska Sjö pga missnöje med
hanteringen av ett skadeärende.
Styrelsen påpekar att det inte är acceptabelt att enstaka medlemmar köper in ett flertal
vaktpass. Enligt stadgarna skall det vara 2 personer som går nattvakt, detta är en
säkerhetsfråga. Styrelsen ser över om detta är en nödvändighet då det t.ex.kan vara svårt att gå
2 personer från samma familj.

§15. Mötets avslutande
Ordförande Ulf Carlbom tackade mötesdeltagarna och förklarade novembermötet avslutat.
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