
Protokoll fört vid årsmöte med Nols Båtklubb 
Tid och plats: torsdag den 21 mars 2013 i Medborgarhuset, Nol kl 18.30 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Bert Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ca 40 
medlemmar hade kommit till mötet.  

 
§2 Mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände att årsmötet var utlyst på ett behörigt sätt. 
 
§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av mötet. 
 

§4. Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare för mötet. 
Eje Engstrand valdes till mötesordförande 
Mats Andersson valdes till sekreterare 
Sune Eriksson och Hans-Åke Mattsson valdes till justeringsmän och 
rösträknare. 
 

§5. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen presenterades av Bert, se Bilaga 1. 
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 

 
§6. Rapport –  årensning, asfaltering, dränering, spolplatta och bryggor 

Årensningen slutfördes och massorna transporterades till Hultets deponi. Nu är 
djupet lodat till 2,5 meter vid medelvattenstånd, 10 m ut i ån och från en båtplats 
ovanför slipen och ut mot älven. 
 
Hamnplanen asfalterades i ett par omgångar för att täcka de skador som uppstod 
vid provborrning med flera aktiviteter samt att vi önskade bättre avrinning. 
 
En dränering är lagd mellan Båthus 1 och Båthus 5 och den mynnar ut i ån. I 
samband med dessa arbeten, som ännu inte är slutförda på grund av den stränga 
vintern, byter vi även en kabel och en äldre elcentral vid gaveln på Båthus 5. 
 
Kranen har fått nya lager under hösten. 
 

§7. Ekonomisk redovisning, budget och avgifter  
Balansräkning för 2012 presenterades av Ronny Eriksson och godkändes av 
mötet. Se Bilaga 2. 
 
Resultatet för 2012 presenterades, se Bilaga 3.  
 
Styrelsens förslag till budget för 2013 presenterades av Ronny och godkändes av 
mötet, se Bilaga 4.  
 
Styrelsens förslag till avgifter presenterades av Ronny och fastställdes av mötet.  
Se Bilaga 5. 

 



§8. Arvoden till styrelse och funktionärer 
Årsmötet fastställde att arvodena ska vara oförändrade för 2013. 

 
§9. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen godkändes av mötet, se Bilaga 6 
 

§10. Styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 

 
§11. Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer 2013 

Styrelseledamöter och funktionärer valdes enligt Bilaga 7 
Årsmötet omvalde sittande valberedning för 2011. 

 
§12. Mötesmotioner 

Inga motioner hade inkommit till mötet.  
 
§13. Kölista, båthuspriser och försäkringsvärde mars 2013 

31 personer står i kön. Ett fåtal förändringar har skett under 2012. Båthuspriser 
och försäkringsvärden bifogas i Bilaga 8. 
Ett förslag till förändringar i medlemsavtalet redovisades, se Bilaga 9. Förslaget 
fastställdes av årsmötet. 
Ett förslag till förändringar i båthusavtalet redovisades, se Bilaga 10. Förslaget 
fastställdes av årsmötet. 
 

§14 Arbetsdag 2013-05-30 
Arbetsdagen fastställdes till torsdagen den 30 maj kl 18. Det utlovades läsk och 
varmkorv. Arbetet planeras av hamnkommittén i samråd med styrelsen.  

 
§15 Övriga frågor 

Bert informerade om planerna på lågbroar i Göteborg och de protester som 
framförts till berörda instanser. 
 
Med anledning av ett antal stölder har klubben framfört önskemål om att 
kommunen ska utöka stängslet ner mot älven, samt att man sätter igen hålet i 
stängslet uppe mot gångvägen. 
 
Förslag att annonsera om klubbens verksamhet i GP och på Blocket. Styrelsen 
kommer att behandla frågan inför årets upptagningssäsong. 
 



§16 Mötet avslutande 
Eje avslutade mötet och tackade för det visade intresset. 
 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………….. 
Mats Andersson 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
……………………………… ……………………………………… 
Hans-Åke Mattsson   Sune Eriksson 
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