Årsmöte LMK 2020-03-29
Plats: Kajkrogen, Ludvika
Tid: 15:00 – 16:00
Dagordning
§ 1 Öppnande av möte och hälsa alla välkomna till årsmötet 2020
- Ordförande Ove Wetterskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- Antal personer närvarande vid årsmötet inkl. styrelsen: 16st
- Styrelserepresentanter närvarande vid årsmötet: Ove Wetterskog (ordf.), Mats Norell
(vice ordf.), Lars Hansson (kassör), Mats Westfält (sekr.), Jan-Erik Andersson (vice
sekr.), Marianne Günther (sponsringsansv.), Roberto Granberg (Lövöfogde), Alexander
Tengzelius (revisorssuppleant), Karl Drakos (valberedning).
§ 2 Godkännande av kallelse
- Kallelsen godkändes av mötesdeltagarna.
§ 3 Anmälan om övriga frågor
- Inga övriga frågor från mötesdeltagarna.
§ 4 Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes och lades därefter till handlingarna.
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
- Ordförande: Ove Wetterskog (sittande)
- Sekreterare: Mats Westfält (sittande)
§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
- Alexander Tengzelius valdes till protokolljusterare för mötet.
- Alfred Kuhn valdes till rösträknare för mötet.
§ 7 Genomgång av protokoll från årsmötet 2019 samt extra medlemsmöte 2019
- Protokoll årsmöte 2019-03-24 redovisades av ordförande. Mötet hade inga frågor kring
detta och dokumentet lades därefter till handlingarna.
- Protokoll extra medlemsmöte 2019-10-20 redovisades och mötet hade inga frågor kring
detta. Dokumentet lades därefter till handlingarna.

§ 8 Verksamhetsrapport 2019, verksamhetsplan 2020
- Verksamhetsrapport 2019 presenterades av ordförande. Mötet hade inga frågor gällande
rapporten. Rapporten godkändes av mötet och lades därefter till handlingarna.
-Verksamhetsplan 2020 presenterades av ordförande. Mötet hade inga frågor kring
verksamhetsplanen. Planen godkändes av mötet och lades därefter till handlingarna.
§ 9 Budget 2020/förvaltningsrapport
- Budget 2020 presenterades av ordförande. Mötet hade inga frågor gällande budget 2020.
Budget 2020 godkändes av mötet och lades därefter till handlingarna.
- Förvaltningsrapport presenterades av ordförande. Mötet hade inga frågor gällande
förvaltningsrapporten. Förvaltningsrapporten godkändes av mötet och lades därefter till
handlingarna.
§ 10 Frågor angående rapporterna
- Mötet hade inga frågor kring rapporterna.
§ 11 Revisionsberättelse
- Ordförande Ove Wetterskog visade upp revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.
- Mötet godkände revisionsberättelsen och dokumentet lades därefter till handlingarna.
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen
- Årsmötet och dess närvarande medlemmar gav styrelsen ansvarsfrihet.
§ 13 Förslag och val av styrelsemedlemmar, för 2år
- Ordförande: Mats Norell
- Hamnchef: Bengt Nordin
Mötet godkände ovan föreslagna val.
§ 14 Övriga val, för 1år
- Revisor 1: Kajsa Jansson
- Revisor 2: Mattias Ericson
- Revisorssuppleant: Alexander Tengzelius
- Valberedning: Karl Drakos, Håkan Jansson samt Bo Määttä som sammankallade. Med
framfört krav om att bli kallade till ett möte med styrelsen under hösten 2020.
- Vice sekreterare: Jan-Erik Andersson
- Upplagsfogde (Piren & Lyviken): Lars Hansson
- Varvsfogde: Karl Drakos
- Lövöfogde: Mauri Virtanen och Roberto Granberg
- Sponsringsansvarig: Vakant. Styrelsen får till uppdraget att tillsätta posten.

- Tank/sanitetsansvarig: Ove Wetterskog
- Data/systemansvarig: Ove Wetterskog
Mötet godkände ovan föreslagna val.
§ 15 Tecknanderätt
- Enligt LMK gällande stadgar: Klubbens firma tecknas av ordförande, kassör eller
sekreterare två i förening.
§ 16 Propositioner
- För att möjliggöra införande av ersättningar till medlemmar, exempelvis
kostnadsersättningar till funktionärer, samt ges möjlighet att framledes även kunna justera
dessa så behöver nuvarande stadgar både omformuleras samt kompletteras med ny
paragraf enligt nedan förslag.
o Omformulering av befintlig paragraf: §6 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING
o Införande av ny paragraf: §6.5 Ersättningar skall fastställas av årsmötet.
Förslag på nytt utseende enligt nedan:

Röstningsomgång 2 av 2: Mötet biföll omformulering av paragraf §6 samt införande
av ny paragraf 6.5§ enligt ovan formulering.
- Ny proposition; Omformulering av LMK stadgar §7.1 enligt nedan förslag.
7.1 Klubbens firma tecknas av ordförande, kassör eller sekreterare var för sig.
Röstningsomgång 1 av 2: Mötet biföll omformulering av paragraf §7.1 enligt ovan
formulering.
§ 17 Övriga frågor/motioner
- Ordförande delgav uppdaterat upplåtelseavtalet för Lyviken/Badhushamnen antaget
2019-10-20. Mötet godkände delgivandet av det nya upplåtelseavtalet.
- Ordförande ställde frågan till mötet om de godkänner LMK:s uppdaterade stadgar.
Mötet biföll uppdaterade stadgar, vilka därför antogs årsmötet 2020-03-29.

- Förslag framfördes om att i samband med utlämnande av nya nycklar även kräva
uppvisande av kopia på giltig ansvarsförsäkring.
§ 18 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och ev. ersättningar
- Enligt beslut taget vid extra medlemsmöte 2019-10-20 kommer medlemmar som
parkerar båtvagn på avsett område vid upplagsområdet i Lyviken att debiteras en avgift på
200 SEK per år.
- Beslut om kostnadsersättning till funktionärer enligt styrelsens beslut på
max. 40 000,00 SEK för verksamhetsåret 2020.
- Medlemsavgift: 500 SEK
- Kameraavgift: 208 SEK + moms.
o Ekplats: 500 SEK inkl.moms.
o Liten: 1125 SEK inkl.moms.
o Mellan: 1750 SEK inkl.moms.
o Stor: 2375 SEK inkl.moms.
o Extra stor: 2375 SEK inkl.moms.
- Elavgift brygga: 300 SEK + moms.
- Arrende Badhushamnen: 500 SEK inkl.moms.
- Arrende Lyvikshamnen: 1000 SEK inkl.moms.
- Varvsavgift: 500 SEK inkl.moms/mån. vintertid. Sommartid 250 SEK inkl.moms/mån.
- Hamnnyckel: LMK´s medlemmar får köpa sin nya nyckel av LMK till en kostnad av
500 SEK inkl. moms, men med återköpsrätt på 400 SEK inkl. moms, vilket förutsätter
hel och fungerande nyckel.
Mötet godkände ovan medlemsavgifter, övriga avgifter samt kostnadsersättningar.
§ 19 Mötet avslutas
- Ordförande Ove Wetterskog tackade för sin tid som ordförande i LMK och förklarade
därefter årsmötet 2020 avslutat.

_____________________
Ordförande för mötet (Ove Wetterskog)

_____________________
Sekreterare (Mats Westfält)

_____________________
Justeras (Alexander Tengzelius)

_____________________
Justeras

