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Väl mö� i senvintern, du båtklubbsmedlem! 
Dagarna är märkbart längre och fåglakören utökas med nya röster varje vecka. 
 
Årsmöte väntar inom kort, kallelse och dagordning finns i de�a årets första, tunna 
Saltstänk.  
 
Dessutom vill vi gärna påminna om vad som gäller avseende försäkringsansvar när 
det gäller båtar på e� båtklubbsområde. Kanske väl värt a� tänka på inför nya 
säsongen. 
 
 
 

           Redaktören 
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A N S L A G S T A V L A N 

Kallelse �ll årsmöte 
 

den 13 mars 2014 kl. 18:30 
 

Plats: Sandarne Båtklubb 
 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Kaffe och smörgåstårta. 

 
 

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!  

Vik�gt a� du har din 

båt rä� försäkrad! 
 

Våra bryggor på klubben går inte a� för-
säkra. Om det händer något med bryg-
gorna och båtar kommer 3ll skada, så är 
det båtägarens försäkring som ska åbero-
pas. Även för båtar i hangaren är  det båtä-
garens försäkring som gäller. 
 Se därför gärna över di� försäkrings-
skydd inför sommaren, så du inte får  
otrevliga överraskningar 3ll exempel i sam-
band med stormar. 
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Dagordning för Stenö båtklubbs årsmöte  
den 13 mars 2014 

 

 

 
 

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 a� jämte ordförande justera årsmötets protokoll,   
  3llika vara rösträknare. 
7.  Klubbens års- och verksamhetsberä�else 

8.  Revisorernas berä�else 

9.  Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för 2013 

10. Val av: 
 

  Styrelseledamöter 
          Vice ordförande                 2 år      

          Kassör                     2 år     
     

 Funk3onärer 
          Hamnkapten                      2 år 

   Vice hamnkapten      1 år (fyllnadsval) 

  Vice arbetsledare         2 år               

          Miljöombud      2 år 

  Revisorer  2 st         1 år 

          Revisorssuppleant             1 år 

          Valberedning 3 st              1 år 

          Redaktör Saltstänk            1 år 

          Materialförvaltare       1 år 

         Stugfogde                         1 år 

       IT-ansvarig                          1 år  
 

11.  Fastställande av avgiBer och arvoden 

12.  Inkomna mo3oner 

13.  Övriga frågor 

14.  Avslutning 
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All informa3on uppdateras kon3nuerligt på klubbens hemsida 

www.stenobatklubb.se 


