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EEEKKKOOOLLLSSSUUUNNNDDDSSS   BBBYYYAAALLLAAAGGG   
 
 
 
 
Protokoll ÅRSMÖTE Lördagen den 8 augusti 2015,  
kl16.00 i Ladan på Hammarsudd i Ekolsund  
 
27 st medlemmar närvarade.  
 
1.  Till mötets ordförande utsågs Ingrid Franck och till sekreterare Åsa Stenberg.  
 
2. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Wendelin Müller-Wille och Susanne Fridh, 

som tillsammans med ordföranden och sekreterare skall justera dagens protokoll.  
 
3.  Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt.  
 
4.  Dagordningen fastställdes.  
 
5.  Inga frågor anmäldes under punkt 14 Övriga frågor.  
 
6.  Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret med information om det gångna årets 

aktiviteter mm utdelades, för perioden 20140701-20150630. 
 

Katja Eklund gick igenom det ekonomiska resultatet för året samt berättade lite allmänt 
om de större posterna. Årsstämman fick ta del av resultat- samt balansräkning för 
räkenskapsåret. 
 
Inför nästa år fick styrelsen i uppdrag att försöka publicera verksamhetsberättelsen i 
förväg, eventuellt i Ekolsundsbladet eller på den nya hemsidan eller dylikt. Styrelsen får 
genomföra detta på lämpligt och genomförbart sätt. 

 
7.  Revisorerna läste sin Revisionsberättelse och berättade om sin granskning av 

underlagen som visat sig vara i mycket god ordning och styrkta med korrekta 
verifikationer.  

 
8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.  
 
9.  Till Ledamot och Kassör valdes Katja Eklund, för en tid av 2 år 

Till Ledamot omvaldes Clas Hådell, för en tid av 2 år 
 
Till Suppleant omvaldes Elisabeth Ingelsson för en tid av 1 år. 
Till Suppleant nyvaldes Lena Östeman för en tid av 1 år. 
 
Kvarstående övriga medlemmar i styrelsen:  
Till Ledamot och Ordförande Ingrid Franck, 1 år kvar av perioden  
Till Ledamot och Sekreterare Åsa Stenberg, 1 år kvar av perioden 
Ledamot samt Hamnkapten Mats Omnell, 1 år kvar av perioden  
(hamnkaptenen väljs på Båtsektionens årsmöte för en tid av 2 år)  
 
Hjärtligt tack säger vi till avgående ledamoten Margaretha Östergren för hennes tid och 
stora engagemang i styrelsen! 
 

10. Till revisor omvaldes Rune Forsström för en tid av 2 år.  
Tiill Revisorssuppleant omvaldes Britta Göransson, för en tid av 2 år 

 
Övriga kvarstående :  
Revisor  Ruth Hobro, 1 år kvar av perioden 
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11.  Stämman röstade fram valberedningen som för nästkommande år ser ut som följer: 

Omval av valberedningen bestående av Kerstin Nyström, Carl Cassel samt Mia 
Lindbäck, av vilka den senare skall vara sammankallande.  
 

  
12.  Inga förslag eller motioner hade inlämnats från medlemmar till styrelsen inför  
 årsstämman. 
 

Styrelsen har framtagit följande förslag för medlemmarna att rösta om på detta årsmöte 
gällande eventuellt uppförande av flaggstång på Sjöängen. Styrelsen föreslår inköp och 
uppförande av flaggstång under nästa verksamhetsår. Årsstämman biföll förslaget och 
gav styrelsen i uppdrag att genomföra uppförandet. 

 
 
13.  Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 200 kr, som skall följa nästa 

verksamhetsår antogs. Avgift debiteras efter detta årsmöte, enligt stadgarna. 
Inbetalningskortet kommer att återfinnas i nästkommande Ekolsundsblad. 

 
 
14.  Inga övriga frågor. 
 
 
15.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 
Avtackning av avgående ledamot  Margaretha Östergren med bubbel och tack från hela 
årsstämman! 
 
Ordföranden höll ett känslosamt tacktal! 
 
 
 
Efter mötet vidtog kräftor, vinprovning, barnfilm och härligt umgänge i den soliga 
sommarkvällen! 
 

  
 
2014-08-08 
 
…………………………………………… ………………………………………… 
Åsa Stenberg    Ingrid Franck  
Protokollförare   Ordförande  

 
 
 …………………………………………… ………………………………………… 

Wendelin Müller-Wille  Susanne Fridh 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 


