
RÅÅ BÅTKLUBB PROTOKOLL FÖRT UNDER ÅRSMÖTET  
DEN 18 JANUARI 2012 
 
Plats: Klubbstugan på Gamla Hamnplan  
 
31 medlemmar var närvarande. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande:  
Ordförande Mats Åström hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat.  
§ 2. Val av ordförande för mötet.  

Till ordförande valdes Mats Åström 

§ 3. Fastställande av dagordning. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 4. Val av sekreterare för mötet valdes Mats Pålsson  
 
§ 5. Val av protokolljusterare samt rösträknare. 

Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Nils Pålsson och Kurt-
Inge Lundgren. 

§ 6. Frågan om mötet utlysts i rätt tid: 
 Årsmötet beslutade att så hade skett. 
 
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.  
 
§ 8. Ekonomisk rapport.  
Kassör Olle Borg föredrog den ekonomiska redovisningen(se bilaga) 
och konstaterade att föreningen har en mycket god ekonomi.  
Den ekonomiska rapporten godkändes 
 
 
§ 9. Revisionsberättelse.  
Revisorernas berättelse lästes upp av Willy Jönsson  
Revisionsberättelsen godkändes. 



 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§ 11. Val av styrelse för år 2012 förrättades enligt valberedningens 
förslag.  
Till ordförande på 1 år valdes Mats Åström. Till styrelseledamot  
på 2 år valdes Olle Borg. På 1 år valdes Mats Pålsson och Solgerd 
Nilsson. Som ny styrelseledamot valdes Kay Gustafsson på 1 år.  
Samt 2 nya suppleanter på 1 år valdes Yvonne Liljevi och Anders 
Jönsson.   
 
§ 12. Till revisorer valdes Rudi Andersson och Willy Jönsson.  

Revisorsuppleant valdes Leif Lind. Samtliga blev valda på 1 år.  

§ 13. Till valberedningen på 1 år valdes Elisabeth Rasmusson och Leif 
Sjöberg. Olle Borg ingår som styrelserepresentant. 
 
§ 14. Val av stugråd.   
Detta är en ny befattning som innebär att gruppen är ansvariga för 
fastigheternas skötsel. Detta betyder självklart inte att de valda själva 
skall utföra allt arbete som detta medför, utan skall delegera de olika 
arbetsuppgifterna på föreningens medlemmar   
Årsmötet valdes Olle Rasmusson, Anders Jönsson och Olof Rasmusson 
på 1 år.  
 
§ 15. Fastställande av medlemsavgift för år 2012.   
Styrelsens förslag om avgifter för 2012 godkändes av årsmötet. 
Beslutet innebar att medlemsavgiften höjs till 250 kronor, för seniorer 
150 kronor och för fru/sambo oförändrad m.a.o.100 kronor. 
 
§ 16. Val av hedersmedlemar.  
Till hedersmedlem har årsmötet på styrelsens förslag utsett Carin 
Rasmusson, Christel Johnsson och Karl-Evert Johnsson. Dessa tre 
personer har tillfört otroligt mycket för klubben under alla deras 



medlemsår och på ett synnerligen utmärkt sätt som har varit till gagn 
för Råå Båtklubben. Styrelsen överlämnade en gåva.  

Hedersmedlemmarna är befriad från årsavgift.  

§ 17 Inga motioner var inkomna. 
 
§ 18 Övriga frågor.  
Tommy Strömbeck hade idéer på hur man kunde marknadsföra vår 
unika klubbstuga. Styrelsen tar till sig förslagen och kommer att 
diskutera detta på kommande styrelsemöte.   
Leif Sjöberg tog upp frågan hur långt i planeringen man var av 
köksbytet. Styrelsens målsättning är att detta skall bytas ut under 
2012 samt att den gamla bardisken skall bevaras. 
Målsättningen för styrhytten är att denna renovering skall påbörjas 
under 2012. En del aktiviteter under 2012 är klara och några jobbar 
styrelsen vidare med. Medlemmarna kommer att informeras via  
anslagstavla i nya hamnen och på klubbstugan samt via e-mail.     
    
§ 19. Avslutning:  
Mötet avslutades genom att föreninges ordförande tackade alla 
närvarande medlemmar som besökt årsmötet och avslutade detta med 
att klubben bjöd på fika.   
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Vid protokollet: Mats Pålsson                         
 
 
 
 
Justerat: 
 
 
              …………………………….                   ………………………………. 
           Kurt-Inge Lundgren                          Nils Pålsson   
 
 


