
Protokoll Årsmöte LMK 2016-03-20

       Plats: Konferenssalen ABB Ludvika
       Deltagare: Styrelsen samt 26 medlemmar.

§ 1   Öppna möte och hälsa alla välkomna till årsmötet 2016
- Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2   Godkännande av kallelse
- Kallelsen godkändes.

§ 3   Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes.

§ 4   Val av ordförande och sekreterare för mötet
- Åke Henriksson valdes till ordförande och
- Tapio Värjö till sekreterare för mötet.

§ 5   Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
- Till justerare av protokollet valdes
Bo Määtä och Owe Wetterskog.

§ 6   Genomgång av protokoll från årsmötet 2015
- Protokoll från årsmötet 2015 gicks igenom och lades till handlingarna.

§7    Verksamhetsrapport 2015, verksamhetsplan 2016
- Rapporterna presenterades och godkändes, Bifogas

§ 8    Budget 2016/förvaltningsrapport
- Rapporterna presenterades och godkändes av mötet. Bifogas

§ 9    Frågor angående rapporterna
- Inga frågor angående rapporterna.

§ 10  Revisionsberättelse
- Revisionsberättelsen presenterades och godkändes. Bifogas
- Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11  Ansvarsfrihet för styrelsen
- Årsmötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12   Medlemsavgifter andra avgifter
- Årsmötet bestämde att medlemsavgiften sänks med 50 Kr



§ 13   Förslag och val av styrelsemedlemmar, för 2år
- Ordförande: Till ordförande valdes Ture Forsell.

- Hamnchef: Till hamnchef valdes Jan Rusback.

§ 14   Övriga val, för 1år

- Vice sekreterare Tapio Värjö
- Upplagsfogde Badhushamnen Jan Rusback

- Varvsfogde Håkan Eriksson/ Ove Jansson
- Hamn/upplagsfogde Lyviken Tommy Souminen

- Sjösäkerhetsansvarig Tapio Värjö
- Lövöfogde Maori Virtanen och Robin Magnell

- Sponsringsansvarig Hans Forsling
- Tank/sanitetsansvarig Ove Wetterskog

- Data/systemansvarig Owe Wetterskog
- Revisorer 2st Lars Gulenius(sammankallande) Olle Andersson

- Revisorsuppleant Anders Frisk
- Valberedning 3st varav 1 sammankallade Bo Määta, Håkan Jansson och

Karl Drakos. Bo Määta är sammankallande.

§ 15  Tecknanderätt
- Ordförande samt kassör.

§ 16  Övriga frågor/motioner
- Information om hemsida

Hemsidan hålls uppgraderad av Ove Wetterskog.  En anmälningslista till
arbetsdagar skapas på hemsidan.

- Information om hamnen
Fortsatt underhåll av bryggor under arbetsdagar. Lampor anskaffas och
monteras på alla bryggor i hamnen.

- Information arbetsdagar, taggar
Listor för anmälan till arbetsdagar läggs i klubblokalen på piren för anmälan
till arbetsdagar.  Medlem som uteblir från arbetsplikt debiteras 500 kr.
Alla taggar till låsen till bryggorna och klubblokalen skall avkodas och
laddas om. Ove Wetterskog ansvarar för detta. På hemsidan informeras
medlemmar om omladdningen samt information om plats och tid för detta.

- Information om Lövön
          Renovering av Lövön läggs på entreprenad. Bastu anskaffas och  och fraktas
till Lövön.  Styrelsen meddelar när så ska ske och medlemmar kan anmäla sig till
en arbetsdag i samband med detta.



- Information om ”Väsmans Dag”
Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att bilda en kommitté för planering och
genomförande av Väsmans Dag.

- Information sponsring
Årsmötet bestämde att sponsorer inbjuds till en träff på Restaurang Piren och
bjuds på en sommarbuffé. Ordförande informerar sponsorer om klubbens
aktiviteter och om hur klubben använder sponsorpengarna.

§ 17  Mötet avslutas
- Ordförande avslutade mötet genom att tacka alla deltagare och önskade alla

en fin båtsommar.

___________________ ___________________
Ordförande Sekreterare

___________________ ___________________
Justeras Justeras


