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Arsmotesprotokoll 2017 for Dalarnas
Batforbund
Narvarande:

Enligt bifogad narvarolista (bilaga 1)

Tidpunkt:

2017-03-25 kl. 14:00 -15:00

Plats:

Grand Hotel Electra, Ludvika

Inledning av arsinotet 2017
Ordforande Per-Olov Eriksson halsade alia valkomna till arsmote 2017 for
Dalarnas aatfOrbund. Ture Forsell fran Ludvika motorbatsklubb

berattar

och visar foton fran klubbens historia och utveckling till nutid. De har
bland annat haft ett projekt som kallats Marina 2015 och blivit utnamda
till Arets batklubb ar 2014. Vi tackar for intressant beskrivning av klubbens
verksamhet.
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A.rsmotesprotokoll 2017
1.

Motets oppnande
Ordforande Per Olov Eriksson halsade alia valkomna till arsmotet.

2.

Val av ordforande for motet
Arsmotet valde Ture Forsell att som ordforande leda arsmotet.

3.

Val av sekreterare for motet
Till sekreterare for motet valdes Sofia Soderlund
Ordforande lamnade over klubban till Ture Forsell

4.

Val av tva personer att jamte ordforanden justera protokollet
Till justerare valdes Christina Schedwin och Tom Gromer.

5.

Faststallande av dagordning
Dagordningen godkandes.

6.

Fraga om kallelse till arsmotet skett i laga ordning
Kallelse till arsmotet har skett enligt stadgarna och godkandes av
arsmotet.

7.

Faststallande av rostlangd
Som rostlangd faststalldes den narvarolista som skickats runt
(bilaga 1). Antal narvarande 14 personer.

8.

Anmalan ovriga fragor och om fragorna ska tas upp till diskussion
under punkt 24
Inga ovriga fragor anmaldes.

9.

Verksamhetsberattelse
Ordforande laste upp verksamhetsberattelsen och ordet lamnades
fritt. Verksamhetsberattelsen godkandes och lades till handlingarna
(bilaga 2).

10. Foredragning av styrelsens ekonomiska redovisning
Kassoren hade ej mojlighet att narvara. Forbundets ordforande
berattade darfor kort om ekonomin samt berattade att ekonomiska
rapporter har legat ute pa hemsidan. Den ekonomiska redovisningen
fanns tillganglig pa arsmotet. Darefter lamnade ordforande ordet
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fritt. Den ekonomiska berattelsen godkandes och lades till
handlingarna (bilaga 3).

11. Foredragning av revisorernas berattelse
Forbundets ordfOrande laste upp revisorernas berattelse eftersom
ingen revisor kunde medverka pa motet. Revisorerna foreslog att
styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gangna aret. Ordforande
lamnade ordet fritt. Revisionsberattelsen lades till handlingarna
(bilaga 4).
12. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens forvaltning under det gangna
aret
Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for 2016.
13. Faststallande av antalet ledamoter i forbundsstyrelsen
Arsmotet beslutade att antalet ledamoter ska vara oforand rat dvs
ordfOrande, sex ledam,oter och tva suppleanter.
14. Val av styrelseledamoter enligt vallista
Till ordforande valdes for ett ar:
Per-Olov Eriksson (omval)
Tililedamoter valdes for tva ar, 3 ledamoter:
Lars Rystedt (omval)
Tommy Almen (omval)
Gunnar Persson (nyval)
Till suppleanter valdes for ett ar:
Marie-Louise Dahlgren (omval)
Tom Gromer (nyval)

15. Val av kommitteansvariga:
Sakerhetsbesiktning Mats Norell (nyval)
IT Kent Thulin (Omval)
Forsakring Lars Rydstedt (Omval)
Miljo Ove Wetterskog (Omval)
Ungdom Vakant Forslag saknas

16. Val av Revisorer
Revisor 2 ar Kjell Pollack (Omval)
Revisorsuppleant, 1 ar Carina Sjostrand (nyval)
17. Valberedning, 3 ledamoter
Tommy Backlund (Omval )
(Omval )
Ove Wetterskog
(En Vakant)
Dalarnas satforbund
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18. Val av ombud till SBU:s Batriksdag 2017
Som ombud till Batriksdagen valdes Per-Olov Eriksson och Lars
Rystedt.
19. Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner
Beslut om stadgeandring fattas enligt forslag (bilaga 5). Beslutet var
enhalligt.
20. Arvoden och ovriga ersattningar for 2017
Arsmotet beslutade att det inte ska utga nagra arvoden i forbundet.
Styrelsens medlemmar far ersattning for egna uWigg mot kvitto eller
faktura.
21. Forslag till verksamhetsplan for 2017
Ordforande presenterade en plan for forbundets aktiviteter for 2017.
Arsmotet godkande pl~nen (bilaga 6).
22.

Behandling av forslag till budget for 2017
Ordforande redogjorde for styrelsens budgetforslag for 2017.
Budgetforslaget godkandes av arsmotet (bilaga 3).

23.

Medlemsavgift till forbundet 2018
Arsmotet beslutar att medlemsavgiften till forbundet 2018 ska vara
oforandrad i forhiUlande till 2017, det viII saga 15 kr per
klubbmedlem.

24. Ovriga fragor
25. Avslutning
Motesordforande tackade de narvarande och avslutade arsmotet.

Motesordforande

Protokollet fort av

~~
Sofia Soderlund

'-f-~-.~

Justerare

TOmGrOmer~~p
Dalarnas Mtforbund

Ture Forsell
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Christina Schedwin
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Narvarolista Arsmote 25:e mars 2017
Deltagarlista
Namn (textas)

TOM

Batklubb

t1troVYter
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Verksamhetsberattelse for Dalarnas Batforbund 2016
Styrelsens samman
sattning

Ordforande:
Vice ordforande:
Sekreterare:
Kassor:
ledamot:
ledamot:
ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Per-Olov Eriksson
Bjorn Bergkvist
Sofia Soderlund
la rs Rydstedt
TommyAlmen
Tapio Varjo
Kent Fundberg
Kent Thulin
Marie-louise Eriksson

Kommitteansvariga

Besiktning:
IT:
Forsakring:
Miljo:
Ungdomsansvarig

Blivande Mats Norell
Kent Thulin
La rs Rydstedt
Ove Wetterskog
Vakant

Revisorer

Kjell Pollack, lars Henriksson och suppleant Ake Henriksson

Valberedning

Tommy Backlund och Ove Wetterskog

Medlemmar
Moten

37 klubbar med sammanlagt 4096 medlemmar
Arsmotet dar Gustav Wallheden informerade om
Sjoraddningssallskapets pagaende etablering i Dalarna. Sex
styrelsemoten har hallits i forbundet. Dessutom har fOrbundet haft
medlemsmote under hosten med forelasning av Gunilla Olsson och
Toyvo Stark om aventyr till sjoss med baten SlY Kvast-Hilda.

Representation

Forbundet har varit representerat vid SBU:s Batriksdag och
Unionsrad.
Under aret har vi fatt en ny medlemsklubb i forbundet vilket ar
Hamnstigens Batsamfallighetsforening. Vi har aven hjalpt en av vara
klubbar att fa SBU att stalla upp med borgen for ett batklubbslan.
Vi har aven hji3lpt en klubb att fa juridisk radgivning angaende ett
arrendavtal.
Forbundets hemsida och facebook-sida har fortlopande uppdaterats
under aret.

Qvrig verksamhet

dalarnasbatforbund.com eller dalarnasbatforbund.se eller
dalarnasbatforbund.se
Styrelsen tackar for visat fortroende under det gangna aret och hoppas att alia
medlemsklubbar skall fortsatta sitt arbete inom batlivet for medlemmarnas basta.

Stadgar

Styrelsen for Dalarnas Batforbund

Ekonomisk irsredovisning 2016
Budgetforslag 2017
Budget
2016

0

Utfall
2016-12-31

Budgetforslag
2017

Kgn~g In~alsl;~[

3890
3890
3990

Medlemsavgifter SBU
Medlemsavgifter DBF
Ovriga intakter

Summa Inkomster

266 010,00 kr
57060,00 kr
0,00 kr

330437,75 kr
0,00 kr
2589,70 kr

272 350,00 kr
58380,00 kr
0,00 kr

323 070,00 kr 333 027,45 kr

330 730,00 kr

KgI.tDld~r

4010
5010
5460
5800
5910
6110
6230
6250
6260
6541
6570
6981
6990

Inkop av materiel
Lokalhyra
Forbrukningsmaterial
Reseersattning
Annonsering
Kontorsmaterial
Oatakommuni kation
Porto
Konferens/Utbi Idning
Redovisningsprogram
Sa nkkostnader
Foreningsavgifter
Ovriga kostnader

Summa Utgifter
Resultat
~.Jankmedel

2016-12-31

0,00 kr
5000,00 kr
5000,00 kr
15560,00 kr
0,00 kr
5000,00 kr
400,00 kr
1100,00 kr
r
2535,00 kr
700,00 kr
264 775,00 kr
10000,00 kr

. 995,00 kr
1240,00 kr
960,00 kr
7125,90 kr
0,00 kr
3811,00 kr
875,00 kr
617,60 kr
12799,00 kr
2535,00 kr
813,00 kr
268 320,00 kr
7880,09 kr

0,00 kr
4000,00 kr
5000,00 kr
12000,00 kr
0,00 kr
5000,00 kr
400,00 kr
1500,00 kr
18000,00 kr
2580,00 kr
900,00 kr
272 350,00 kr
9000,00 kr

328 070,00 kr 307971,59 kr
-5000,00 kr
25055,86 kr

330 730,00 kr
0,00 kr

153 228,39 kr

Resultat i forh~lIande till budget:

30055,86 kr

Revisionsberattelse
',--,

Revisorer vid arsmotet valda att granska Dalarnas Batforbunds rakenskaper och
fOrvaltning for rakenskapsaret 2016 far efter fullgjort uppdrag avge fbljande
berattelse.
Rakenskaperna ar fbrda med ordning oeh red a samt stvrkta med vederb6r1iga
verifikationer. Resultatrakning och balansrakning har granskats.
Dj var granskning lnte gett anledning till anmarknmg f6reslar vi att arsmotet
beviljar kassor och styrelse ansvarsfrihet for den tid som revisionen omfattar.
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Forslag till Stadgeandring under punkt 19, Styrelsens Propositionen.
Andring markerat med rott nedan:
Utdrag ur Stadgar f"Or Dalarnas Batrorbund:
§ 10 Arsmote
•
•
•
•
•

Forbundets arsmote skall haJlas fOre mars manads utgang.
Arsmotet kan uppdelas i en beslutande och en informerande del.
Kallelse sands senast fyra veckor fOre arsmotet.
Motioner skall vara Forbundsstyrelsen tillhanda senast tva veckor fOre
arsmotet.
Arsmoteshandlingarna ska hallas tillgangliga pa hemsidan senast tva veckor
innan arsmotet. Galler ej motioner.

Vid arsmotet skall fOljande arenden behandlas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Val av ordfOrande for motet
Val av sekreterare for motet
Val av tva personer attjamte ordfOrande justera arsmotets protokoll
Faststallande av rostlangd
Fraga om kallelse till arsmotet skett i laga ordning
Faststallande av dagordning
Anmalan av ovriga fragor och fraga om arsmotet ska ta upp fraga till
diskussion
Faststallande av styrelsens arsredovisning
Foredragning av revisorernas berattelse
Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens fOrvaltning under det gangna aret
Faststallande av antalet ledamoter i fOrbundsstyrelsen
Val av styrelseledamoter enligt § 13:2
Val av ledamoter i kommitteer enligt § 14
Val av revisorer enligt § 9
Val a'l ombud till: SBU :s Ba-triksdag, punkten tas bort eftersom
anmruningstiden gatt ut langt fOre arsmotet, styrelsen far besluta am
deltagare i stallet.
Behandling av styrelsens propositioner
Behandling av inkomna motioner
Arvoden och ovriga ersattningar
Avgift till Forbundet
Behandling av fOrslag till budget fOr kommande verksamhetsar
Behandling av fOrslag till arsprogram
Ovriga fragor

Forslag till verksamhetsplan for 2017:
o

••

• Arsmote
• Styrelsemoten
• Forbundsrad (ordforandekonferenser och medlemsmoten)
• Regionala utbildningar i BAS-M och BAS-K
• Regionala utbildningar for ett bra batliv
• Regiona It sa rna rbete
• Behandling av remisser
• ForeUisningar for ett rikare batliv
• Utveckling av ett forum for klubbordforanden och klubbmedlemmar for
okat sa rna rbete
• Vidareutveckling av hemsidan pa Internet

Verksamhet i Svenska Batunionen:
• Batriksdag
• Unionsrad
• Ordforandekonferens
• Forsakringskonferens
• Besiktningskonferens
• Miljokonferens

