
Kallelse till      2019-04-28 

årsmöte i Utterviks båtklubb 19 maj 2019 kl.09.00 i Badpaviljongen 
    

 

I detta brev finns kallelse till årsmötet och verksamhetsberättelsen. Övriga handlingar som ska behandlas på årsmötet finns 

tillgängliga på Samfällighetens hemsida under fliken Båtklubben. Medlem som behöver hjälp med pappersutskrift kan 

meddela detta till jan@dalhalls.se alt. mobil 070 927 93 73, handlingarna lämnas då i medlemmens brevlåda i Uttervik. 

 
Förslag till dagordning: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av 2 protokolljusterare (jämte ordf) samt rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 

7. Bokslut för 2018 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av balans och resultaträkning för 2018 

10. Fråga om beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2018 

11. Propositioner och motioner 

12. Fastställande av budget för 2020  

13. Fastställande av årsavgift för 2020 
Brygga nr1   500 kr, normal plats 1000 kr, bred plats och nockplats 1500. En extra plats 300 kr utöver årsavgiften 

 

14. Förslag om att särskilja inträdesavgift och den första årsavgiften. 
Dvs 4000 kr i inträdesavgift och årsavgift erläggs från år 1. 

 

15. Förslag om påminnelseavgifter, storlek och tid.  

100 kr efter en vecka och 200 kr efter 5 veckor 

 

16. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för 2 år  
(nuvarande ordförande Jan Dalhäll, sekreterare Marianne Albertsson och båtplatsansvarig Marianne Albertsson  

 

17. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år  
(nuvarande Max Jacobsen, Peter Hellström och Max Lundin) 

18. Val av 1 revisor för 2 år  

19. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år (nuvarande Anders Lundgren) 

20. Val av 2 ledamöter för ett år till valberedning (nuv.Stefan Johansson  

21. Val av 1 suppleant för ett år till valberedning (nuv. Torbjörn Sundström) 

 

22. Förslag om revidering av stadgan 

23. Information om åtgärder som gjorts och som planeras för att förbättra hamnen. 

24. Rutiner för grinden 

25. Val av bottenfärg 

26. Övriga frågor 

27. Mötets avslutning 

 

UBK styrelse hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet 2019! 

mailto:jan@dalhalls.se

