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Protokoll fört vid årsmöte med Kinda Kanals Vänner på Valö Café & 
Festplats i Björkfors 1 juli 2018  
 
Närvarande: 24 medlemmar 
 
§1. Fastställande av dagordning 
 Beslutas fastställa utsänt förslag till dagordning för årsmötet 
 
§2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Beslutas välja Håkan Johanson som ordförande och Lars-Anders Sjöberg som sekreterare 
 
§3. Val av två protokolljusterare 
Beslutas välja Mona S:t Cyr och Gunnar Wenngren 
 
§4. Fastställande av årsmötets behöriga utlysning 
Enligt stadgarna skall kallelse ske senast 14 dagar före årsmötets genomförande 
Redovisas tidpunkten då kallelsen skickades ut samt konstateras att årsmötet är behörigen 
utlyst 
 
§5. Styrelsens års-och förvaltningsberättelse 
Styrelsens års- och förvaltningsberättelse som varit utsänd redovisas i korthet av ordföranden 
Beslutas godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna (bilaga 1 till protokollet) 
 
§6. Resultat- och balansrapporter 
Föreningens kassör Sture Strand redogör kortfattat för resultat- och balansrapporterna 
(bilaga 2 och 3 till protokollet) 
Årsmötet godkänner rapporterna och beslutar att lägga dem till handlingarna 
Konstateras sammanfattningsvis att föreningens ekonomi är god 
 
§7. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse redovisas. Beslutas lägga den till handlingarna (bilaga 4 till 
protokollet) 
 
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutas bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
 
§9. Val av ordförande intill dess att 2018 års årsmöte avhållits 
Beslutas omvälja Håkan Johanson 
 
§10. Val av styrelseledamöter på två år  
Beslutas omvälja Claes-Erik Blom, Lars Sjöberg och Andreas Ridderstad samt nyvälja Sture 
Strand. Vid årsmötet 2017 valdes Lennart Bohlin, Jerker Carlsson, Joakim Johansson och 
Torsten Zandén 
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§11. Val av två revisorer på ett år  
Beslutas omvälja Bo Pettersson och Nils Linderfalk  
 
§12. Fastställande av budget 2018 
Beslutas att föreningens budget 2018 skall utgöras av styrelsens planering av verksamheten. 
 
§13. Val av valberedning  
Beslutas omvälja Bengt Senneberg och Anders Ljung 
 
§14. Beslut om medlemsavgift för 2018 
Beslutas fastställa oförändrad årsavgift 100:- 
 
§15. Övriga frågor från styrelse och medlemmar 
Informeras om kvällskryssning med MS Kind från Rimforsa och tillbaka torsdagen den 2 
augusti 17.30. Medlemmar betalar 200:-   
Informeras om planerad utbildningssatsning 2019 mot båtklubbarnas medlemmar kring 
praktiska frågor som hör samman med att färdas med båt på Kinda kanal. Samordning skall 
ske med Kinda Kanal AB 
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att överväga på vilket sätt föreningens kapital på bästa sätt kan 
användas för att tillgodose verksamhetens ändamål och syften. 
Den nya kanaldirektören Karin Nybrolin presenterar sig och berättar om sina tankar och idéer 
kring framtida utveckling av Kinda kanal 
 
§16. Avslutning 
Ordförande uttalar ett varmt tack till den avgående ledamoten i styrelsen Mona S:t Cyr for 
goda arbetsinsatser. Ordföranden avslutar årsmötet och tackar de närvarande för deltagandet. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
Lars-Anders Sjöberg    Håkan Johanson 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Mona S:t Cyr    Gunnar Wenngren 


