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Protokoll från ÖMK:s årsmöte 2007-02-27, Klubbstugan, Göviken
Närvarande: 23 st medlemmar
1. Ordföranden hälsade välkommen till klubbens årsmöte och öppnade mötet.
2. Kallelsen till årsmötet godkändes.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till ordförande för mötet valdes Kurth Wikström.
5. Till sekreterare för mötet valdes Tord Bjurström.
6. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Michael Mattsson, Sören Persson.
7. Verksamhetsberättelsen behandlades och godkändes.
8. Kassörens kassarapport och bokslut behandlades och godkändes.
9. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2006.
11. Till v ordförande i 2 år valdes Edvin Staffansson.
12. Till Z – båtförbund repr i 2 år valdes Erland Larsson.
13. Till sekreterare för 2 år valdes Tord Bjurström.
14. Till v varvschef för 2 år valdes Michael Mattsson.
15. Till klubbmästare i 2 år valdes Hans Johansson
16. Till styrelsesuppleant nr 1 för 1 år valdes Anneli Malmberg.
17. Till styrelsesuppleant nr 2 för 1 år valdes Robert Norlander.
18. Till stugfogde nr 1 på varvet för 2 år valdes Lars–Göran Nilsson.
19. Till stugfogde nr 2 på Rönningen för 2 år valdes Bengt Svelander.
20. Till revisor 1 för 2 år valdes Jan Kallin.
21. Till revisorsuppl. För 1 år valdes Magnus Herrström.
22. Till representant nr 1 i hamnkommittèn för 2 år valdes Erland Larsson.
23. Till revisor i hamnkommittèn för 1 år valdes Marlene Sundfors.
24. Till hamnkommittèn suppleant i 1 år valdes Edvin Staffansson.
25. Till utbildningsansvarig för 1 år valdes styrelsen.
26. Till ungdomstävlings- och nöjeskommitté valdes Kerstin-Ritter Wikström, Tom Mårtensson,
Johnny Olofsson i 2 år . Erland Larsson, Michael Wiklander, Sara Klint valdes i 1 år
27. Till valberedning för 1 år valdes Lars Eriksson, Eva Mattsson, Kent Lindberg.
28. Avgifter för 2007 blir oförändrade.

Varvet
29. Vice varvschef tog upp ordningen på varvet som båtplatser och att alla måste lägga upp sin täckning när
båtarna är sjösatt så att det går att flytta vagnarna vid behov. Även diskussion angående elskåpet.

Sjösättning: 26 Maj (27 Maj)...,..9 Juni (10Juni.)...
Torrsättning: 29 Sep (30Sep)...,...13 Okt (11 okt.)... dagar inom parentes reservdagar.
Ovanstående dagar skall om väder, vind och vattennivå tillåter användas, övriga tider endast under
speciella omständigheter och mot extra kostnad.
28 Rönningen:
• Vissa arbeten: En stenkista bör byggas där rutschkanan ligger och bojar för fler båtplatser
sättas upp, även ved bör införskaffas till kommande sommar.
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29 Övriga frågor:
Öppna möten: Medlemmar är alltid välkommen till klubbens styrelsemöten som avhålls varje
månads första måndag kl.19.00, om den är helgfri.
Frågan om bygget av taket på varvet togs upp. Mötet beslutade att en grupp på 6 personer bestående av
Kurth Wikström, Sören Persson, Nisse Johansson, Hans Johansson, Bengt Svelander samt
sammankallande Tom Mårtensson börjar undersöka mått höjd m.m. för detta bygge.
På mötet togs beslut om att bifalla förslaget om ändringar och tillägg till klubbens stadgar med undantag
av sista paragrafen på första sidan. Denna ska revideras och presenteras vid nästa årsmöte. Beträffande
tilläget om ordningsregler skall ansvarig för varvet och Rönningen ansvara för att dessa ordningsregler blir
reviderade respektive presenterade för styrelsen.

29 Ungdomsverksamheten: Medlemmarna uppmanades att redovisa alla aktiviteter, där barn och
ungdomar varit med, i böckerna på Rönningen då aktivitet ”belönas” av kommunen.
31 Ordföranden tackade deltagarna på mötet för visat intresse och avslutade mötet,
varefter kaffe med doppa avnjöts.

……………………………………..
Kurth Wikström, ordförande

……………………………………..
Tord Bjurström, sekreterare

Justeras:
………………………………………
Michael Mattsson

…………………………………….
Sören Persson

