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Protokoll
Bätdaeen den 24 april 2022

Folk och fä, Väddö
Röstlängd: Representanter för två klubbar deltog - utöver dessa
deltog 10 styrelseledamöter och funktionärer i mötet.

Innan mötet gavs en kort information av Cathrine Edblad om Folk
och tä. Ordförande, Håkan Wahlgren informerade kort om de
problem vi haft under pandemin och önskade välkomna till denna
nystart efter pandemin.
1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade Båtdagen 2022 öppnad.

2.

Upprop och fastställande av röstlängd
Mötet inleddes med en kort presentation sam ifyllande av röstlängd.

3.

Val av ordförande för Båtdagen
Ulf Grape valdes

4.

Val av sekreterare och protokollförare för Båtdagen
Leif Ehnström valdes.

5.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera
protokollet Göran Persson och Ulf Lundahl valdes.

6.

Val av två röstkontrollanter
Som ovan.

7.

Fråga om Båtdagen är behörigen utlysts
Båtdagen befanns vara behörigen utlyst.

8.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

9.

Behandling av Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och
bokslut.
Genomgång av rubriker med mojlighet till kommentarer.
Bokslut och verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
Behandling av revisorernas berättelse.
Bo Jernberg Bolk redogjorde för berättelsen och gav styrelsen
revisorernas beröm för mycket väl genomfört arbete.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.

11

Motioner

72

Propositioner

a.

Proposition 1: Verksamhetsplan för 2022. Genomgicks och

-

Inga motioner har inkommit

faststäl1des.
b.

Proposition 2: Budget för 2022, preliminär budget 2023 och
medlemsavgift. Årets budget fastställdes.

13.

Val av Förbundsstyrelse och suppleanter

a.

Val av ordförande (2 är) Håkan Wahlgren valdes.

b.

Val av kassör (2 är) Håkan Wahlgren valdes

c.

Val av ledamöter. Mats Axelsson, fyllnadsval 1 år, Lennart Lundvik
fyllnadsval 1 år samt Jan Persson, n)'val2 är.

d.

Val av två suppleanter (1 ar) Anders Eriksson valdes.
En suppleant vakant.

14. Val av en revisor och två revisorssuppleanter

(2 år resp 1 år)

Christer Wannebo valdes på två år (omval). Catharina Alm vaides
som suppleant på 1 år (omval).

15. Val av valberedning. Tre personer varav en sammankallande

(1 år)

E5,wor Gullmarstam (Sammankallande) Agnetha Larsson och
Tommy Gustavsson valdes

16. Avgående tidigare ordförande Göran Persson avtackades.

17. Mötets avslutande
Ordförande, Ulf Grape, tackade deltagarna och förklarade årsmötet
avslutat.

Vid protokollet
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