
ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRT VID RASMUSKLUBBENS ÅRSMÖTE DEN 8 MARS  2015

Plats: Klubblokalen i Viggbyholms Båtklubb i Täby

Närvarande: Tom och Ingrid Berg
Hans Granqvist och Marianne Hauge-Granqvist 
Margareta Hedsved 
Tobias och Anna Jansson
Johan och Karolina Olsson
Jonas Swartling
Åke och Margareta Svenmarck 
Olle och  Hans Tiger

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 Olle Tiger 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 4 925 kr och i slutet av året fanns 
7 240 kr i kassan.  Inbetalda medlemsavgifter (inkomster) under året uppgick till 4 800 kr  + 
försäljning av vimplar/märken för 360 kr och kostnaderna (utgifterna) uppgick till 2 845 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: 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 6 juni i Finnhamn samt en höstträff den 5 september 2015. Flera 
förslag på hamn för höstträffen diskuterades (önskemål: närhet till restaurang, kommunikationer 
och stuguthyrning) diskuterades. Ett förslag är Grinda.  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 2015 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 2015 är betald (månadsskiftet april/maj). 

Rasmusvimplar
Rasmusvimplarna håller på att ta slut. Margareta har varit i kontakt med tillverkaren av våra 
vimplar och fått prisuppgift på 77 kr + moms och leveranskostnad per st vid beställning av 50 st.
Mötet beslutade att beställa 50 st vimplar. Margareta ombesörjer detta.

§ 12 Ordföranden Margareta tackade alla deltagare och avslutade årsmötet. Bengt Nilsson har 
meddelat att han kommer att sälja sin båt och som en följd därav inte längre ingår i styrelsen.
Efter mötet visade Tom och Ingrid bilder och berättade om sin fortsatta kanalfärd genom 
Frankrike mot Medelhavet med sin Rasmus Godisgumman. Föredraget blev mycket uppskattat. 
Därefter intogs enkel förtäring i Viggbyholms klubblokal med fortsatt båtsnack och 
erfarenhetsutbyte.. 

Vid protokollet

Marianne Hauge-Granqvist

Justeras:

Margareta Hedsved Olle Tiger
Ordförande   


