EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP
Mörtvikskroken 13 • 117 69 • Stockholm

2021-11-04

EBS årsmöte den 4 november 2021 för verksamhetsåret 2020/2021 hållet i Varvsekens lokal på
Gröndalsvägen 190, Ekensberg

1. Örjan Ekberg öppnar mötet.

2. Röstlängden fastställs. Tjugoåtta röstberättigade medlemmar konstaterar vara på plats.
Namnen på dessa återfinns nedan under rubriken ”röstlängd”, bilaga 1.

3. Mötet förklaras stadgeenligt utlyst.

4. Anders Widerberg väljs till ordförande för mötet.

5. Mats Bigner väljs till sekreterare för mötet.

6. Lars Rydell och Leif Karlsson väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

7. Dagordningen fastställs.

8. Örjan Ekberg redogör för verksamhetsberättelsen och Janne Riddervall för den
ekonomiska berättelsen.

9. Revisionsberättelsen läses upp.

10. Mötet godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

11. Styrelsens proposition avseende nya avgifter samt förslag till budget för verksamhetsåret
2021 fastställs av mötet, bilaga 2 och 3.
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12. Till ordförande för en tid av två år omväljs Örjan Ekberg.

13. Till ordinarie ledamöter för en tid av två år omväljs Jan Ridderwall och Mats Bigner.

14. Till ordinarie ledamöter för en tid av två år väljs Christer Carlsson och Claes Reivant.

15. Till styrelsesuppleanter på ett år omväljs Mikael Nyman och Fredrik Ågren.

16. Som revisorer för det kommande verksamhetsåret omväljs Solveig Tros Rainer och
Camilla Björklund. Som revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret väljs Leif
Karlsson.

17. Till klubbmästare respektive vice klubbmästare på ett år väljs Jonas Lindström och Pär
Wallin.

18. Till valberedning för det kommande året omväljs Anders Widerberg och Michael
Persson.

19. Frågor från medlemmar samt information från styrelsen med mera
Kjell Kalmnäs tackas av.
Styrelsen kommer att fortsätta att jobba med säkerheten och en investeringsplan.
Påminnelse om att alla båtägare ska lägga in sina försäkringsuppgifter i BAS.
Utbildning av sjösättningsledare och deltagarna för att öka säkerheten.

Anders Widerberg

Mats Bigner
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