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Protokoll från SXK Uppsalakretsens årsmöte 2016 11 07
i USS klubbhus på Skarholmen.
§1.

Föreningens ordförande, Lennart Beckman, hälsade alla välkomna till kretsens årsmöte och
förklarade detta öppnat. Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Lennart Beckman.

§2.

Som sekreterare för mötet valdes Jan Simonson.

§3.

Mötet ansåg att kallelse utgått enligt stadgarna.
Antalet mötesdeltagare var 22. Se bilaga 1; Deltagarförteckning.

§4.

Som justeringspersoner för protokollet valdes Marianne Ehrengren och Kurt Sjöberg.

§5.

Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning föredrogs av ordföranden med korta
kompletteringar av respektive kommittéansvarig. Kretsnytt har utkommit med tre nummer.
Tre eskadrar har genomförts. Fyra sextimmarsseglingar har planerats varav två tyvärr blivit
inställda på grund av hårt väder. En andra boj har lagts ut, denna gång på Roslagskusten vid
Sladdarön. Klubbaftnar och funktionärsträff har genomförts.
Verksamheten ovan resulterade i en mindre förlust på drygt ettusen kronor. I balansräkningen
hade en felaktighet i form av fel årtal insmugit sig. En korrekt balansräkning bifogas som
bilaga 3; Korrigerad balansräkning. De stora utgiftsposterna är Örsundsbro, klubbaftnar och
inte minst tidningen. Vad gäller Örsundsbro överväger styrelsen olika lösningar för att
försöka reducera kostnaderna. Tidningen är i särklass dyrast, men under en kortare
diskussion framgick också klart att en stor majoritet tycker att den är viktig. Ett sätt att få ner
nettokostnaden vore fler annonser vilket kräver en duktig annonsförsäljare. Frivilliga är
mycket välkomna att kontakta styrelsen.

§6.

Bo Anjou föredrog revisorernas berättelse från granskning av räkenskaper och verksamhet.
Se bilaga 2; Revisionsberättelse. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet.

§7.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. Ordföranden passade på
att tacka den avgående styrelsen för gott och trevligt samarbete under det gångna
verksamhetsåret.

§8.

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016/2017, vilken är i
stort sett densamma som tidigare år. Samarbetet med Svenska fyrsällskapet har fallit väl ut
och kommer under året att ytterligare utvecklas. Arbetet med bojar går vidare med en tredje
boj. Flera förslag på platser finns, men vad som styr är mycket var vi kan få tillstånd.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.
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§9.

Årsmötet beslutade att kretsavgiften behålles oförändrad för kommande år.

§10.

Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2016/2017.

§11.

Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.
Hans Norman föredrog valberedningens förslag.
Till ordförande valdes

Lennart Beckman

omval

1 år

Till ordinarie styrelseledamöter valdes

Håkan Nilsson
Jan Olsson
Jan Simonson

omval
omval
omval

2 år
2 år
2 år

Till suppleanter valdes

Kersti Rask
Kurt Sjöberg

omval
omval

1 år
1 år

Tidigare valda ordinarie ledamöter t.o.m. 2017 är Tore Ericsson, Ebbe Johnson, Per Nilson
och Allan Pettersson.
§12.

Till revisorer för ett år valdes

Bo Anjou, sammankallande omval
Klas Innerstedt
omval
Bo Johansson, suppleant
omval

Jan Werner hade avsagt sig omval.
§13.

Till ledamöter i valberedningen för ett år valdes
Hans Norman, sammankallande
Mats Pettersson
Bengt Callmer hade avsagt sig omval.

omval
omval

§14.

Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att utse en representant vid SXKs rådslag.

§15.

Inga ärenden enligt § 7 i stadgarna hade inkommit.

§16.

Ordföranden informerade kort om de preliminära planerna för det kommande året.

§17.

Ordföranden, Lennart Beckman, förklarade mötet avslutat.

Uppsala den 7 november 2016

Jan Simonson
sekreterare

Lennart Beckman
ordförande

Marianne Ehrengren
justeringsperson

Kurt Sjöberg
justeringsperson

Bilaga 1; Deltagarförteckning

Bilaga 2; Revisionsberättelse

Bilaga 3; Korrigerad balansräkning

Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen

SXK bidrag
Kretsnytt
Klubbaftnar
Jubileumsskrift
Styrelse
Båtmöte
Eskader, 6/24 tim
Hamn och farled
Övrig info, utb, styr, fkn
Lokalkostnader m m
Årsmöte
Gåvor, medlemsavgifter
Ränta, bank
Porto, tele, programvaror
Lagerinventering

2016

2015

IntäkterKostnader

Intäkter Kostnader

37872
1500

37892
20455

1750

4286
354

20496
9819

450

1878

819

1174

4295

10372

1750

8053

4990

6199

3460

3765

16871

16871
120
840
973
538

200

614

9

464

4690

2315

70

0

65882

Årets resultat

1714

67106

49174

-1224

45754
3421

BALANSRÄKNING 2016-08-31
Tillgångar
Lager
Fordringar
Plusgiro
Bank

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Ingående eget kapital
Årets resultat

5 587
17 018
19 800
0

42 405

0
0
43 628
-1 224

42 405

Håkan Nilsson
Kassaförvaltare
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