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Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens
Motorbåtsklubb
Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården.

§1 mötets öppnande
Vice ordförande Jan Nordvall hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§1,inga medlemmar hade avlidit under det gångna året.

§2 val av ordförande
Mötet valde sittande, Jan Nordvall.

§3 Fastställande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

§4 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade till mötet
Mötet fastslog att så var fallet.

§5 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Tommy Svensson och Jerry Svensson.

§6 Justering av röstlängd genom räkning av antalet närvarande röstberättigade
medlemmar.
Det konstaterades att det var 29 röstberättigade medlemmar närvarande.

§7 Föredragning av protokollet från föregående klubbmöte.
Mötet godkände protokollet från föregående möte, höstmötet 4 november 2015.

§8 Föredragning av årsberättelsen
Vice ordförande Jan Nordvall läste upp årsberättelsen för år 2015. Årsberättelsen godkändes av
mötet.

§9 Föredragning av revisionsberättelsen.
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Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Tage Backman. Revisorerna fann inget att anmärka på.
Balans och resultat fastställdes. Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för
2015.

§10 fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
På frågan om mötet i enlighet med revisorns förslag kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret, fann mötet att så kunde ske.

§ 11 Förslag till disposition av uppkommet resultat under verksamhetsåret.
Kassör Roger Andersson föreslår att det gångna årets överskott på 137.048 SEK balanseras mot
det egna kapitalet som därefter uppgår till 258.967 SEK.

§12 Föredragning och svar på inkomna propositioner och motioner.
En motion som inkommit för sent till höstmötet 2015 från Valerio Amico ang. el och belysning
vid Källhagen behandlades. Flera medlemmar upplever belysningen vid Källhagen som
otillräcklig. Ny belysning kommer att installeras under 2016 i samband med de nya pontonerna.
För närvarande är det bl.a. den utifrån ingående strömstyrkan som begränsar uttaget av el.
Styrelsen skall se över möjlighet och kostnad för att öka den inkommande strömstyrkan. Det
kommer även sannolikt att installeras rörelsevaktad belysning.

§13 Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå, samt
kompletteringsval i händelse av vakanser.
I enlighet med valberedningens förslag till styrelse för år 2016, valde årsmötet nedanstående
personer.
Vice ordförande
Vice sekreterare
Vice kassör
Vice hamnkapten
Varvschef

Jan Nordvall
Gustav Stjernevall
Anders Lundh
Patrik Eriksson
Mats Andersson

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
omval 2 år

§ 14 Val av två styrelsesuppleanter för ett år
Styrelsesuppleant Catrine Christell
Styrelsesuppleant Agneta Ekengren

omval 1 år
omval 1 år

Övrig ledamot Lennart Stark

omval 2 år

§ 15 val av en revisor och en suppleant i stället för de som är i tur att avgå. Vid val
av revisorer äger styrelsen ej rätt att deltaga.
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Ordinarie
Suppleant

Manuel Karlsson
Jyrki Mutka

omval 2 år
omval 2 år

§ 16 Val av valberedning för ett år. Vid val av valberedning får styrelseledamot.
inte utses.
Tom Weibull
Suppleant

omval 1 år
vacant

§ 17 Val av styrelsens förslag till funktionärer.
Förslag sittande, samt till Vice klubbmästare ,tidigare vacant , Terry Greenwood, vilket bifölls av
mötet.

§ 18 Föredragande av budgetförslag.
Kassör Roger Andersson föredrog budgetförslaget inför 2016. Under 2015 har intäkterna varit
851.000 SEK mot budgeterat 595.000 SEK. Avvikelsen beror till största delen på intäkter pga
extradebiteringen för spolplattan som beslutades och genomfördes under 2015.
Årets kostnader har varit 714.000 SEK mot budgeterat 788.000 SEK. Årets resultat uppgick till
137.049 SEK mot budgeterat -193.000 SEK. Föreslås att årets (-15) överskott balanseras mot det
egna kapitalet som därefter uppgår till 258.967 SEK.

§ 19 Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar.
Nuvarande arvoden föreslås oförändrade jmf 2015

§ 20 Fastställande av inträdes och årsavgifter samt förfallodag för årsavgift.
Inträdesavgiften höjs till 7.500 SEK för ny medlem. Medlemsavgiften på 500 SEK för aktiv
medlem/år samt 200 SEK för passiv medlem/år kvarstår som tidigare. Förfallodagar är 31/3
respektive 31/8.

§ 21 Fastställande av varvs och hamnavgifter samt förfallodagar för dessa.
Hamnavgiften höjs till 105 SEK /dm och varvsavgiften höjs till 105 SEK /kvadratmeter.
Förfallodagar är 31/3 respektive 31/8.

§ 22 Fastställande av slipavgift.
Mötet beslutade att behålla nuvarande avgifter oförändrade jmf 2015

§ 23 fastställande av försummelseavgifternas storlek för det kommande
verksamhetsåret.
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Mötet beslutade att behålla dessa oförändrade jmf 2015.

§ 24 Fastställande av förseningsavgifter .
Mötet beslutade att behålla dessa oförändrade jmf 2015

§ 25 Fastställande av budget.
Budgeten godkändes av mötet.

§ 26 Övriga frågor.
Miljöombud Lennart Stark informerade om DMKs miljöpolicy. Miljökontoret i Stockholm
har godkänt DMKs miljöpolicy. Det är mycket viktigt att man lägger avfallet i rätt kärl.
Det är av miljöskäl ej tillåtet att blästra sin båt på DMK. Även om man anlitar en extern
firma.
Lennart Stark informerade även om att arrendeavtalet ännu ej är klart.
En fråga angående internet togs upp. För närvarande är täckningen ej tillfredsställande.
Styrelsen ser över detta och återkommer i frågan.
Vice ordförande Jan Nordvall utdelade klubbens förtjänsttecken till Valerio Amico som sett
till att det finns 3 parkeringsplatser för DMK vid Källhagen.
Till ständiga medlemmar utsågs Sture Avemar, Lars Ryden, Kaj Arrenius, Lars Littgren,
Birger Landström, Alexander Wolodarski och Frans Erwall.
Till hedersmedlemmar utsågs Lennart Stark och Mats Andersson.

§ 27 Årsmötet avslutas.
Vice ordförande Jan Nordvall tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

…………………………..
Jan Nordvall Vice ordförande

……………………………….
Marianne Bjurström sekreterare

…………………………

…………………………….
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Tommy Svensson Justeringsman

Jerry Svensson Justeringsman
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