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Protokoll fört vid årsmöte i Kinda Kanals Vänner på 

Veteranbåtsklubben, Rimforsa, 2010-07-04. 

 

 

Närvarande: 20 medlemmar varav 7 från styrelsen samt 2 gästtalare, Christer Åkesson 

ordförande i KVBK och Roland Fritjofsson, Växtkraft Kinda. 

 

 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 Ordförande presenterade dagens ”värd” Christer Åkesson som fick ordet och 

 berättade om Kinda veteranbåtklubb och deras verksamhet. 

 

§2 Godkännande av dagordning. 

 Mötet beslutade att godkänna med kallelsen utskickad dagordning. 

 

§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Föreslogs Bengt Senneberg som mötesordförande och Håkan Liljeström som 

sekreterare. 

Beslutade mötet att välja Bengt Senneberg som mötesordförande och Håkan 

Liljeström som sekreterare. 

 

§4 Val av två protokolljusterare.  

Föreslogs Göran Landström och Gunnar Wenngren. 

Beslutade mötet att välja Göran Landström och Gunnar Wenngren som 

protokolljusterare. 

 

§5 Fastställande av årsmötets behöriga utlysning.  

Kallelse utsänd 2010-06-14  med post till samtliga medlemmar samt med mail. 

Enligt stadgarna skall kallelse göras senast 14 dagar före mötets genomförande. 

Mötet beslutade att årsmötet är behörigen utlyst. 

 

§6 Styrelsens års- och förvaltningsberättelse som är utsänd med kallelsen, redovisades 

av ordföranden. Ordförande gjorde efter frågor smärre förtydligande justeringar.  

 

 Föreningen har en god ekonomi och likviditet. 

  

 Budgetförslag efterfrågades och kommer att läggas med vid kommande årsmöten. 

 Mötet beslutade att godkänna berättelserna och lägga dem till handlingarna. 
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§7 Revisorernas berättelse.  

 Berättelsen upplästes av ordförande eftersom ingen revisor var närvarande. 

 Synpunkter på berättelsen framfördes och den kommer till nästa årsmöte att 

omarbetas med beaktande av det framförda synpunkterna. 

 Mötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna. 

  

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

  

§9 Val av ordförande intill dess att 2011 års årsmöte avhållits. 

 Föreslog valberedningen Bengt Senneberg.  

 Valde mötet Bengt Senneberg som ordförande för kommande mandatperiod. 

 

§9 Val av styrelseledamöter på två år (i tur att avgå är: Christer Sörman, Håkan 

Liljeström, Claes-Erik Blom och Bo Bäckman). 

 Föreslog valberedningen omval av samtliga ovan nämnda ledamöter. 

 Beslutade mötet enligt valberedningens förslag. 

 

§10 Val av två revisorer på ett år (nuvarande är Bo Pettersson, Nils Linderfalk).  

 Föreslog valberedningen omval av ovan nämnda ledamöter. 

 Beslutade mötet enligt valberedningens förslag. 

  

§11 Val av valberedning (nuvarande är Margareth Wiklund och Rolf Vårdstedt). 

 Föreslog valberedningen omval av ovan nämnda ledamöter med Rolf Vårdstedt 

som sammankallande. 

 Beslutade mötet enligt valberedningens förslag. 

  

§12 Beslut om medlemsavgift för 2010.  

 Styrelsens förslag är att årsavgiften skall vara 100:-. 

 Beslutade mötet enligt valberedningens förslag. 

  

§13 Övriga frågor från styrelse och medlemmar. 

 Lars Lööw berättade om att kanalens första del fyller 200 år nu i sommar och att 

 det skall uppmärksammas på olika sätt.  

 Lars informerade om vad som har hänt inom kanalbolagets regi under det gågna 

 året samt vad som är planerat för framtiden. 

  

 Roland Fritjofsson informerade om ”Växtkraft Kinda” och deras verksamhet med 

 betoning på Kinda kanal och dess potential. 

 

 Ture Göransson informerade om platsen för mötet, Björksund, och vad som var på 

 gång i ärendet. 
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 Ture Göransson tog upp frågan om verksamhetsåret kontra budgetåret. Som det är 

 nu så skiljer det ett halvår. Behövs en stadgerevision? 

 Ordförande meddelade att styrelsen skall ta upp frågan. 

 

§14 Avslutning. 

 Ordförande avslutade årsmötet och tackade närvarande för deltagandet.  
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