
 

 

 

Årsmötesprotokoll 2020 i Askrike segelsällskap 
Måndag 19 februari 2020 kl. 19:00 i klubbhuset i Askrikehamnen.  

 

Innan Årsmötet började berättade Lidingö Båtförbund (LBF) lite om sin verksamhet. 

 

Ekskär ägs och sköts av LBF. 

LBF har övertagit ansvaret för Lidingö Båtkö. 

LBF ingår i Båtrådet som hanterar bla arrende av bryggplatser, investeringar och underhåll, 

utveckling och nyetablering samt miljöfrågor. 

17st funktionärer utses varje år. 

Valberedningen från LBF är tacksamma för intresserade funktionärer. 

 
1. Mötets öppnande.  

Kristina Lindstedt öppnar mötet. 

 

2. Val av mötesordförande och sekreterare. 
Kristina Lindstedt vald till Mötesordförande och Conrad Grut till sekreterare. 

 

3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna. 
Mötet anses ha kallats till i rätt tid. 

 

4. Godkännande av dagordningen. 
Justering gjordes av dagordningen så att information från Lidingö Båtförbund togs innan 

mötets början. 

 

5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordförande ska justera 

mötesprotokollet samt vid behov även vara rösträknare. 
 Lars Montelius; lasse.montelius@gmail.com, samt Mikael Soudah; mikael@soudah.se 

valda till justeringsmän. 

 

6. Protokoll från föregående årsmöte. 
  Årsmötesprotokoll från 2019 Läggs till handlingarna. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 

det senaste räkenskapsåret. 
 

Kristina Lindstedt gick igenom verksamhetsberättelsen som sedan tidigare varit utsänd i 

samband med kallelsen. Verksamhetsberättelsen beskriver vilken verksamhet som klubben 

har bedrivit under 2019. 

 

Ekonomi  

Övergång har skett för medlemsutskick från Kassören till företaget Billecta. Vilket innebär 

att all fakturering samt kontroll av betalningen sker av dem (knutet till SBU). Bra ordning 

på att följa upp ej betalda medlemsavgifter och driva in desamma. 
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Resultat- och Balansräkningen genomgicks av kassör. 

De stora investeringarna ligger i Y-bommar, bryggor, bojar, mm vilka ligger som anlägg-

ningstillgångar (enl. presentation). 

 

Diskussion fördes över bla möjligheten till att öka klubbkänslan tex. Genom samman-

komster i samband med arbetsplikt samt ev. förslag till vakthållning av medlemmarna. 

 

 

8. Revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
  Årsredovisning och förvaltning har granskats av Jan Hagelin (revisor) 

Revisionsberättelsen anger att god redovisningssed har tillämpats samt att skäl finns att 

tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
  Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

10. Fastställande av avgifter. 
Styrelsen föreslår att samtliga avgifter skall vara oförändrade under 2020 vilket beslutas av 

årsmötet. 

 

11. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret. 
Kassören redovisade förslag till budget 2020 som mötet fastställer. 

 

12. Val av styrelse. 

  Valberedningens förslag till styrelse  

I och med att något förslag inte funnits till ny intendent ställer ordföranden frågan till års-

mötet om mötet kan föreslå två stycken intendenter som kan dela posten. Björn Hedin och 

Anders Tottie ställer då upp till val. 

 

Förslag till ny styrelse blir då enligt nedan: 

 

  Ordf. Kristina Lindstedt  1 år kvar 

  Sekreterare Conrad Grut  omval 2år 

  Kassör Björn Hildestrand  1 år kvar 

  Hamnkapten Alexander Wallenius  1 år kvar 

  Varvschef Erik Frykfelt  nyval 2år 

  Intendent Björn Hedin, Anders Tottie nyval 2år   

  Klubbmästare Anders Olin  1 år kvar 

  Kommunikation Carl Johan Bergström nyval 2år 

 

  Årsmötet väljer den nya styrelsen enhälligt. 

   

 

13. Val av revisorer. 
  Val av revisor Jan Hagelin 1 år kvar, revisors suppleant Björn Stenberg omval 2 år. 

 

14. Val av valberedning. 
I och med vakant plats i valberedningen ställer ordförande frågan till mötet ifall någon på 

mötet kan ställa sig valbar till valberedningen. 

  Mikael Soudah ställer då upp till val. 

  Årsmötet väljer in Mikael Soudah som ny medlem i valberedningen. 



 

 

  Valberedningen inför 2021 består därmed av följande sammansättning: 

  

  Niklas Berggren sammankallande 1 år kvar 

  Mikael Soudah  fyllnadsval 1år 

  Peter Björling  Omval 2 år 

 

15. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem och 

skriftligen inlämnats till styrelsen senast den 15 januari. 
 Inga förslag från medlemmar. 

 

Styrelsen fick årsmötets uppdrag 2019 att fortsätta utreda möjligheten att ansluta till kom-

munalt vatten- och avlopp. 

 

Efter samtal och prisuppgifter från Lidingö Tomt AB under 2019 bedöms det rimligt att 

kunna utföra en sådan anslutning. Fastighetsgränsen går borta vid pumphuset varför en 

kommunal anslutning kräver en servisledning på närmare 100 m till klubbhuset. Pump-

huset hyrs idag av kommunen för att vi ska ha tillgång till WC. 

 

Styrelsens förslag 

 Anslutning kommunalt VA med en bedömd kostnad om 500.000:- inkl. uppförande av 

dusch och WC i klubbhuset. Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att upphandla 

detta. 

 Förslag om tidigare sjösättning resp. senare upptagning beslutas vara ok. 

 Utfasning av träbockar och svårhanterade bockar alternativ med leasade moderna 

bockar kom. Frågan återremitterades till styrelsen att utreda under året. 

 

16. Övriga frågor. 
 

Loppis på båtklubben föreslogs att utföras under juni-20, som avser allt begagnat för 

båtlivet. Från ankare och flytvästar till båtar, m.m. 

Avtackning av våra avgående styrelsemedlemmar Eva Holmer och Per Storhammar. 

 

17. Mötets avslutande. 
 

 

 

 

Vid Protokollet, Conrad Grut  

 

 

 

 

Kristina Lindstedt, Mötesordförande 

 

 

 

Justeringsmän:  

 

 

 

Lars Montelius   Mikael Soudah 


