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Kallelse �ll 

ÅRSMÖTE 
för Stenö båtklubb 

 

torsdagen den 17 mars 2011 
kl 18.30 i Sandarne båtklubbs lokal 

 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Kustbevakningen informerar om  

nya sjöfyllerilagen. 

Kaffe och smörgåstårta! 
 

Välkommen! 

Saltstänk 
Medlemsblad för Stenö båtklubb nummer 1, februari 2011 

 

ARBETSPLIKT 2011 
12 (mmar/båtplats 

  

HELGER 

(arbete kl 09.00-15.00) 

16-17 april 

7-8 maj 

14-15 maj 

24-25 september 
 

KVÄLLAR 

(arbete kl 18.00-21.00) 

21 juni, 12 juli, 23 augusti 

 

Styrelsen 2011 

Årsmöte än en gång, se kallelse nedan! Observera 
a1 vi i år kommer a1 hålla �ll i klubbstugan hos  
Sandarne båtkklubb.  

 Det är i skrivande stund tunnså1 med vårtecken, 
men dagarna är helt klart längre än förut. När nästa 
Saltstänk kommer ut i maj, har naturen helt ski4at 

kläder och färger. Tills dess får vi väl nöja oss med 
a1 åka båt i drömmar och fantasier, och frysa och 
sko1a oss vidare e1 tag �ll. Kanske gå över isen ut 
�ll stugan, för den som har den möjligheten. 

 Väl mö1 och allt go1 önskar SBK:s styrelse och 

                                                                       redaktören 

BåtBåtBåtBåt      
lördagen  

 
Gemensamt båtloppis på Stugsundskajen för  

 
  ▪   Bord �llhandahålles, avgi4 20 kr. 
  ▪ Endast marina prylar. 
  ▪ Kaffe och korv serveras. 

loppisloppisloppisloppis 
den 28 maj 
 
båtklubbar inom Söderhamnsområdet. 
 

Mer informa�on via kommande  
annonser och affischer samt vår hemsida, 

www.stenobatklubb.se 
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Dagordning för Stenö båtklubbs årsmöte den 17 mars 2011 
 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av ordförande för mötet 

5. Val av sekreterare för mötet 

6. Val av två justeringsmän a1 jämte ordförande justera årsmötets protokoll,  

�llika vara rösträknare. 

7. Klubbens års– och verksamhetsberä1else 

8. Revisorernas berä1else 

9. Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för 2010 

10. Val av:  styrelseledamöter 

     ordförande    2 år 

     sekreterare    2 år 

     ordinarie ledamot  2 år 
 

     funk�onärer 

     arbetsledare     2 år 

     vice hamnkapten   2 år 

     revisorer, 2 st    1 år 

     revisorssuppleant   1 år 

     valberedning, 3 st   1 år 

     redaktör Saltstänk   1 år 

     materialförvaltare 2 st 1 år 

     stugfogde      1 år 

     it-ansvarig      1 år 

11. Fastställande av avgi4er och arvoden 

12. Ansökan om checkkredit 

13. Mo�oner 

14. Övriga frågor 

15. Avslutning 


