
Inför årsmötet presenterar vi nu materialet att ta ställning till  

Verksamhetsberättelse: 

Resultat och Balansräkning: 

Resultat 2018 -40,932:- 

Resultat 2019 50,588:- 

- Utjämnat på två år är det ca 5000:- som föreningen har mottagit som vi ej har använt.  

Revisionsberättelse:  

En fullständig redogörelse har getts till revisiorerna som kommit fram till förljade:  

- Bokföringen och förvaltningen av BKH för 2019 har granskats 2020-03-10 protokoll och 

räkenskaperhar kontrollerats. Kontroll av bankkonton, kassa och verifikationer har genomförts.  

- Revisorerna har funnit att räkenskaperna är förda i god ordning och vi tillstyrker därmed att 

årsmötet fastställer resultat och balansräkning för BKH, samt beviljar styrelsens ledarmöter 

ansvasfrihet för 2019. 

Förslag till avgifter för 2021 

- Styrelsen föreslår att vi fortsätter att ta ut 100:- i medlemskap och anhåller om ett frivilligt 

bevaknignbidrag a´500:- hos dem som ej kunnat identifierats vid bevakningens slut.  

 

Motioner: 

- En motion har inkommit där motionären vill att vi kontaktar hamnmackens ägare för att påverka 

denne att skaffa bättre avbärare och ersätta den tross som idag sitter där.  

- Motionen har godkänts av styrelsen och med mötets godkännande så ämnar vi lyfta denna fråga 

till BjK hamnmacks ägare.  

Övriga frågor/Förslag: 

- Nytt medlemsregister, Zynatic är igång och vi håller på att utveckla denna i samband med att 

medlemsavgifterna inkommer.  

- Grefab och stadsrevisionen (stadsrevisionens rapport är nu antagen av styrelsen och det innebär 

att man nu kommer att jobba med de punkter som lyfts.  

- Fråga om vi kan påverka Grefab om att dela upp betalningen av båtpats/vinteruppläggning.  

 

Ordinarie val: 

Befattning Vald Väljes Bef Anmärkningar 

Styrelseledamöter     

- Peter Liljegren 2018 2020 Sekr Valberedningens förslag – omval 



- Anders Torwald 2018 2020 Ordf Valberedningens förslag - omval 

         

Styrelsesuppleanter     

- Lars Ljung 2018 2020  Valberedningens förslag - omval 

      

Revisorer/revisorssuppleant     

- Bernd Harms 2019 2020 Sammank Valberedningens förslag – omval 

- Ludvig Anderberg2019 2020 Revisor Ludvig Anderberg har avsagt sig omval ! 

- Mats Olsson 2020 2021 Revisor Valberedningen föreslår nyval av Mats Olsson för ett år ! 

- Royne Moberg 2019 2020 Suppl Valberedningens förslag - omval 

     

Valberedning (styrelsen föreslår omval)     

Sune Almqvist 2019 2020 Sammank Mötets val 

Dick Jimar 2019 2020   Mötets val 

Bengt Hellqvist 2019 2020   Mötets val 

 

Synpunkter på ovan mailas till bjorlandakilehamnforening@gmail.com 

 

Mvh Styrelsen BKH 

 

mailto:bjorlandakilehamnforening@gmail.com

