
ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRT VID RASMUSKLUBBENS ÅRSMÖTE DEN 2 MARS  2014

Plats: Restaurang Kajkanten på Rindö i Vaxholms kommun 

Närvarande: Tom och Ingrid Berg
Olle och Ingrid Björk
Hans Granqvist och Marianne Hauge-Granqvist 
Margareta Hedsved 
Lennart och Britt Larsson
Bengt och Kerstin Nilsson
Pigge Nordström 
Johan och Karolina Olsson
Åke och Margareta Svenmarck 

Ordföranden Margareta Hedsved hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Margareta Hedsved valdes till ordförande och 
Marianne Hauge-Granqvist till sekreterare 

 
§ 2 Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst 

§ 3 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 4 Val av justeringsman: Förutom ordföranden utsågs Kerstin Nilsson som justeringsman.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med Kallelsen till medlemmarna. Inga 
synpunkter på Verksamhetsberättelsen framkom varför det beslutades att den kunde läggas till 
handlingarna.

§ 6 Redogörelse av ekonomin
Margareta redogjorde för ekonomin. Ingående balans var 3 324 kr och i slutet av året fanns 
4 925 kr i kassan.  Inbetalda medlemsavgifter (inkomster) under året uppgick till 4 600 kr  + 
försäljning av vimplar/märken för 140 kr och kostnaderna (utgifterna) uppgick till 3 139 kr. 

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Till ordförande för det kommande året valdes Margareta Hedsved.
Till kassör för det kommande året valde årsmötet Margareta Hedsved. 
Övriga personer att ingå i styrelsen valdes: Bengt Nilsson, Marianne Hauge-Granqvist, Åke 
Svenmarck, Hans Granqvist och Tom Berg.

§ 9 Att ingå i Tekniska kommittén omvaldes Curt Jahnsson och nyval av Åke Persson.

§ 10 Fastställande av aktivitetsplan och årsavgift 
Beslutades om en vårträff den 7 juni i Finnhamn samt en höstträff den 30 augusti 2014. Flera 
förslag på hamn för höstträffen diskuterades (önskemål: närhet till restaurang, kommunikationer 
och stuguthyrning) diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vidare. Som alltid är val 
av hamn beroende av bl.a. väder och vind. Information om träffarna kommer att gå ut till 
medlemmarna i god tid före mötet.   



Beslutades att medlemsavgiften för 2014 är oförändrad 100 kr. Uppmaning om inbetalning 
mejlas ut till medlemmarna tillsammans med årsmötesprotokollet och när årsavgiften inkommit 
mejlas aktuell medlemslista ut tillsammans med lösenord för det nya året.

§ 11 Övriga frågor
Nytt lösenord för webbsidan: Nytt lösenord fastställdes på mötet. Det nya lösenordet kommer att 
meddelas respektive medlem när årsavgiften för 2014 är betald. 

Tips: Hans gjorde reklam för ett bra rengöringsmedel mot bl.a. mögelfläckar, som heter Ship 
Shape, och som säljs bl.a. på Erlandssons Brygga. Just nu har de 20 % rabatt. Medlet kan 
användas på kapell, båtdynor,, fendrar m.m.

§ 12 Ordföranden Margareta tackade alla deltagare och avslutade årsmötet. 
Efter mötet intogs lunch på restaurang Kajkanten, som sponsrades av klubben med 100 kr per 
deltagande båt. Under året avgående styrelseledamoten Göran Nilsson med fru Anita var 
inbjudna att delta i lunchen. Efter lunchen berättade Tom och Ingrid Berg om sina erfarenheter 
från kanaltransport med sin Rasmus Godisgumman genom Tyskland till Holland.

Vid protokollet

Marianne Hauge-Granqvist

Justeras:

Margareta Hedsved Kerstin  Nilsson
Ordförande   


