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Protokoll fört vid årsmöte i Kinda Kanals Vänner vid Ångbåtsbryggan
i Hycklinge, 2012-07-01.
Närvarande: 21 medlemmar varav 6 från styrelsen.
Innan ordförande öppnade årsmötet gav han ordet till Arne Magnusson som berättade om
Hycklinge och dess historia under kanalens storhetstid fram till i dag.

§1

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§2

Godkännande av dagordning.
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§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 Per-Anders Lind och Göte Eriksson.
Beslutade mötet att välja Per-Anders Lind och Göte Eriksson som
protokolljusterare.

§5

Fastställande av årsmötets behöriga utlysning.
Kallelse utsänd 2012-06-15 med mail till samtliga medlemmar samt med post till
de som ännu inte har mail.
Enligt stadgarna skall kallelse göras senast 14 dagar före mötets genomförande.
Mötet beslutade att årsmötet är behörigen utlyst.
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§6

Styrelsens års- och förvaltningsberättelse som är utsänd med kallelsen, redovisades
av ordföranden. Ordförande gjorde efter frågor förtydliganden beträffande den
starka ekonomi som KKV har och syftet, att vid revidering och digitalisering för
GPS av sjökartan, då använda medlen för detta ändamål.
Föreningen har en god ekonomi och likviditet.
Mötet beslutade att godkänna berättelserna och lägga dem till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse.
Berättelsen upplästes av Niklas Hallqvist eftersom ingen revisor var närvarande.
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 2012 års årsmöte avhållits.
Föreslog valberedningen Bengt Senneberg.
Valde mötet Bengt Senneberg som ordförande för kommande mandatperiod.

§10

Val av styrelseledamöter på två år. I tur att avgå är: Christer Sörman, Håkan
Liljeström, Claes-Erik Blom och Bo Bäckman.
Föreslogs omval av samtliga omnämnda ledamöter.
Valdes Christer Sörman, Håkan Liljeström, Claes-Erik Blom och Bo Bäckman.

§11

Val av två revisorer på ett år (nuvarande är Bo Peterson, Nils Linderfalk).
Föreslogs omval av båda omnämnda ledamöter.
Valdes Bo Peterson och Nils Linderfalk.

§12

Fastställande av budget.
Kassören redovisade förslag till budget för 2012.
Mötet fastställde kassörens förslag.

§13

Val av valberedning. Nuvarande är Rolf Vårdstedt och Margareth Wiklund.
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Margareth Wiklund anmälde att hon ville överlåta sin plats till någon annan.
Göte Eriksson föreslog att valberedningen skulle organiseras och väljas på ett
annat sätt som han med flera med framgång använt i olika föreningar.
Efter diskussion beslutade mötet att den föreslagna ordningen skulle prövas.
Den innebär att två ledamöter väljs, en på ett år och en på två år. Omval skall
göras varje år. Ordförande skall den vara som väljs på ett år. Den som efter sitt
första år av två skall då bli ordförande sitt andra år. Den nye på två år får då
möjlighet att skola in sig under sitt första år. Sedan skall det rulla på med en ny
person i valberedningen varje år vilket bedöms främja verksamheten.
Föreslogs Göte Eriksson på ett år och Rolf Vårdstedt på två år.
Valdes Göte Eriksson (sammankallande) på ett år och Rolf Vårdstedt på två år.

§14

Beslut om medlemsavgift för 2012.
Styrelsens förslag är att årsavgiften skall vara 100 kr.
Beslutade mötet att årsavgiften skall vara 100 kr.

§15

Övriga frågor från styrelse och medlemmar.
Inga frågor anmäldes.

§16

Ordförande orienterade om kommande händelser samt personalfråga.
1) Kryssning med Kind 13/8 kl 1800. Tema: Turism. Kallelse kommer.
2) Ekonomi! Ägarnas bristande vilja att underhålla och investera i Kinda Kanal gör
att det nu är svårt att klara driften och säkerheten. Diskussioner pågår om detta.
Som en konsekvens av den bristfälliga ekonomin har kanaldirektören Lars Lööw
sagt upp sig, och han slutar i november 2012.
Arbetsgruppen för KKV 50-årsjubileum orienterade genom Märta Drätting om lite
tankar och idéer som de arbetar med. Förslag till aktiviteter emottages tacksamt.
Fråga om hur mycket pengar som gruppen skall ha som ram för verksamheten
diskuterades.
Mötet beslutade att en ram på upp till 25000 kr skall disponeras av gruppen för
aktiviteter under jubileumet.

§17

Avslutning.
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Ordförande avslutade årsmötet och tackade de närvarande för diskussionerna och
förslagen under deltagandet i mötet.

Vid protokollet

Justeras
Håkan Liljeström
Sekreterare

Bengt Senneberg
Ordförande
Justerare

Per-Anders Lind
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