
Taxinge Båtklubb:s årsmöte 23/5-2021 i Teams Digitalt 
 
 

Agenda 
 
 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
6. Föredragning av föregående årsmötes protokoll 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Ekonomisk redogörelse 
9. Revisionsberättelse 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Motioner till årsmötet 
12. Styrelsens förslag till årsmötet 
13. Fastställande av budget och avgifter för kommande verksamhetsår 
14. Val av styrelseledamöter och ersättare 
15. Val av revisorer och ersättare 
16. Val av valberedning 
17. Övriga under punkt 4 anmälda frågor. 
18. Årsmötet avslutas. 

 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infinner sig efter stadgeenlig kallelse. 
 







Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Taxinge BåtKlubb får härmed lämna sin verksamhetsberättelse 
och redovisning för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31. 

Medlemmar och styrelse: 

Ordförande: Annika Hedin 
Vice Ordförande: Göran Fredriksson 
Sekreterare: Åsa Nyman 
Kassör: Jörgen Larsson 
Hamnfogde: Per Karmskog 
Klubbmästare: Sven Andersson 
Ersättare:  Bertil Westergård 

Klubbens ekonomi: 

 Den ekonomiska redovisningen finns separat återgiven i årsmöteshandlingarna 

Försäkringar: 

Taxinge Båtklubbs byggnader är försäkrade i Trygg-Hansa. Försäkring för 
medlemmars olycksfall samt för styrelseansvar finns i Svenska Sjö. 

Sammanträden och möten: 

Årsmöte hölls den 24:e Oktober 2020 i klubbstugan. 

Styrelsen har under året hållit 9 st protokollförda sammanträden.  

Hänt under året: 

Året har kantats av pandemin. I vår verksamhet har det påverkat oss positivt. 
Vi har fått fler förfrågningar om medlemskap och fler båtar har legat i vattnet samt 
rampats. Klubben har på så sätt varit mer aktiv än tidigare. 

Klubben har fått en ny hemsida under året.     www.taxingebk.se 

Styrelsen planerade för årsmöte i Mars men mötet flyttades pga pandemin. 

Skogen vid båtklubben har liksom mycket annan skog påverkats av barkborre och 
därför har mycket av den skog som fanns vid båtklubben avverkats. Dock har detta 
resulterat i en större parkering vid klubbstugan. 

Styrelsen har tagit in offert på att stängsla in båtklubben.  

Vi har haft en städdag och uppslutningen var mycket god. 

Sedvanligt underhåll av bryggor och anläggning har genomförts löpande under året. 

 

 

http://www.taxingebk.se/


Motion till årsmötet 2021 
 
 
Inga motioner har lämnats in 



Styrelsens förslag till årsmötet 23/5 2021 

 

Avgifter: 

Förtydligande av avgifter 

TBK avgifter 2021 
 
Medlemskap   460 kr 
Inträdesavgift   500 kr 
Rampavgift   500 kr 
Nyckeldeposition  500 kr 
Borttappad nyckel  Regleras i avtal 
Bryggplatsavgift  Beroende av storlek 
Vinteruppläggning  Beroende av storlek 
Sommaruppläggning  1000 kr / månad 
Missad vakttjänst  1000 kr / tillfälle 
 
(Minsta medlem är rampare) 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                        



14. Val av styrelseledamöter och ersättare 
 
 
Valberedningens förslag 2021: 
 
Ordförande Göran Fredriksson: Nyval 2 år  
 
Vice Ordf Göran Söderman: Nyval 1 år (fyllnadsval) 
 
Kassör Jörgen Larsson: Omval 2 år 
 
Klubbmästare Sven Andersson: Omval 2 år 
 
Ersättare Bertil Westergård:  Omval 1 år 
 
 
 
 
 



15. Val av revisorer och ersättare 2021 
 
 
Revisor 1: Börje Larsson Omval 2 år  
Revisor 2: Runar Andersson Kvar 1 år 
Ersättare:  Henry Westman Nyval 1 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Val av valberedning 2021 
 
 
I valberedningen finns tre platser. Under årsmötet skall en plats tillsättas via nyval. 
 
Plats 1: Omval: Urban Hjärne på 3 år 
 
Plats 2: Fortsätter: Gunnar Säfström i 1 år 
 
Plats 3: Fortsätter: Tina Molinder i 2 år  
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