
ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRT VID RASMUSKLUBBENS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS  2019

Plats: Restaurang Solbrännan, Åkersberga

Närvarande: Tom och Ingrid Berg
Hans Granqvist och Marianne Hauge-Granqvist 
Margareta Hedsved 
Björn och Åsa Henriksson
Britt och Lennart Larsson
Johan och Karolina Olsson
Åke och Margareta Svenmarck 
Olle och  Louise 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 justerare: Förutom ordföranden utsågs Olle Tiger som justerare.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen lästes upp på mötet. Inga synpunkter framkom varför det beslutades att 
den kunde läggas till handlingarna.

§ 6 Redogörelse av ekonomin
Margareta redogjorde för ekonomin. Ingående balans var  6 466 kr och i slutet av året fanns 
9 291 kr i kassan.  Inbetalda medlemsavgifter (inkomster) under året uppgick till 4 100 kr  + 
försäljning av vimplar/märken för 560 kr och kostnaderna (utgifterna) uppgick till 2  236 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.
Till sekreterare  valdes  Marianne Hauge-Granqvist
Övriga personer att ingå i styrelsen valdes: Åke Svenmarck, Hans Granqvist och Tom Berg. 

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

§ 10 Fastställande av aktivitetsplan och årsavgift 
Beslutades om en vårträff den 8/6 i Finnhamn samt en höstträff den 24/8. Förra årets höstträff 
skulle vi vara på Ängsö men tyvärr blev höstträffen inställd. Ängsö Nationalpark i Stockholms 
norra skärgård föreslogs därför i år igen för höstmötet.  Som alltid är val av hamn beroende av 
bl.a. väder och vind. Information om träffarna kommer att gå ut till medlemmarna före mötet.  
Kolla också hemsidan.  

Beslutades att medlemsavgiften för 2019 är oförändrad 100 kr/båt. 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. Se även under 
punkten Övriga frågor  Medlemsavgifter.

§ 11 Övriga frågor
Aktivitetsplan
Medlemmarna uppmanas att komma med förslag på andra aktiviteter som skulle kunna anordnas
av klubben. 

Medlemsavgifter
Margareta meddelade att hon har fått in två inbetalningar (nya medlemmar) under 2018, där det 
inte framgår vem som är avsändare. För att underlätta för Margareta uppmanas alla att tydligt 
ange namn och mejladress när betalning sker.  

 
§ 12 Ordföranden Margareta tackade alla deltagare och avslutade årsmötet. 

Efter mötet intogs brunch på Restaurang Solbrännan, som sponsrades av klubben med 300 kr per
deltagande båt.

Vid protokollet

Marianne Hauge-Granqvist

Justeras:

Margareta Hedsved Olle Tiger
Ordförande   


