
 

KALLELSE  

Årsmöte i Ekerö Båtklubb 

Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 18.30  

Årsmötet äger rum i Träkvista Sjöscoutkårs hus TräSjö-gården på Bryggavägen 129. 

Mellan kl 18.30 - 19.00 serveras fika. Därefter börjar årsmötesförhandlingarna. 

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

3. Fastställande av dagordningen 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll 

6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna 

10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya 

verksamhetsåret 

11. Val av styrelse 

12. Val av kommittéer och funktionärer 

13. Val av två revisorer och en suppleant 

14.  Val av valberedning 

15. Övriga frågor 

16.  Avslutning 

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast sexdagar innan årsmötet för att 

kunna behandlas på ett adekvat sätt vid årsmötet. 

Ta gärna med kallelsen och verksamhetsberättelsen till årsmötet.  

  



 

Information 

Sjösättning vår 2017 

Lördag den 29/4 sjösättning tunga båtar 

Söndag den 30/4 sjösättning lätta båtar 

Vakttjänst säsongen 2017 

Alla som har brygg eller varvsplats i EBK ska gå två vaktpass under säsongen. Du 
kan välja att boka två skilda nätter eller en natt tillsammans med en anhörig. När du 
får en hamn eller varvsplast i EBK så tar du på dig vakttjänstansvaret. Det är viktigt 
att du själv kollar att du har tecknat dig och det är viktigt att du kollar listan när den 
kommer ut att det är rätt. Det är du som medlem som bär ansvar för att din 
vakttjänst skall fungera. 

Teckningslistan för vakt lades ut i början av januari och kommer finnas tillgänglig i 
klubbstugan tom 1 mars. Därefter tas den tillfälligt bort och vårens vaktjänst slås 
fast. 

Vaktlistan för våren kommer finnas tillgänglig i klubbhuset from mitten mars, 
därefter kan fortfarande tomma vaktpass under sommaren bokas.  

Detta betyder att medlemmar som inte tecknat sig för vakt innan 1 mars kan 
således bli inplanerade för vakttjänst. Det är varje medlems ansvar att teckna 
sig själv eller säkerställa om de blivit tilldelade vakt. 

Utebliven vakt debiteras med 1000 kr per person och natt. 

 

För att du som medlem skall kunna komma åt Årsbokslut, Revisionsberättelse och 
valberedningens förslag inför årsmötet så kommer detta att ligga på klubbens 
hemsida under Mina Sidor.  Detta finns tillgängligt from den 6 februari. 

www.ekerobk.se. Välj här mina sidor och välja att logga in. 

När du loggat in kommer det att finnas en flik som heter evenemang. Välj denna. 

Här finns nu ett evenemang som heter årsmöte där kommer dokument att ligga 
tillgängliga. Ni behöver inte anmäla er till årsmötet om ni inte vill alla är givetvis 
välkomna. Men vill ni får ni gärna anmäla er att ni kommer. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen EBK 

 

http://www.ekerobk.se/

