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Årsmötesprotokoll 2014 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Åke Ollars hälsade alla varmt välkomna till dagens årsmöte. 
 

2. Val av ordförande för mötet 
Årsmötet valde Åke Ollars att som ordförande leda årsmötet. 

 
3. Val av sekreterare för mötet 

Lars Rydstedt valdes till sekreterare för årsmötet 
 
4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 
 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

Till justerare valdes Per- Olov Eriksson och Stig Brahn. 
 
6. Fastställande av röstlängd 

Som röstlängd fastställdes den närvarolista som samtliga närvarande fyllt i. 
 
7. Fråga om kallelse till årsmöte skett i laga ordning 

Kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna och kallelsen godkändes av årsmötet. 
 
8. Anmälan övriga frågor 

Åke Ollars anmäler två övriga frågor. En om medlemsansvar och en om reducerad 
avgift. Återkommer under p. 23 

 
9. Verksamhetsberättelse 

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och lämnade därefter ordet fritt. Ingen 
diskussion uppstod och verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 
10. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Ordförande redovisade förbundets ekonomi. Den ekonomiska berättelsen godkändes 
och lades till handlingarna. 

 
11. Föredragning av revisorernas berättelse 

Ordförande läste upp revisionsberättelsen i original. Revisorerna föreslog där 
ansvarsfrihet för det gångna året. Revisionsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna året 

Årsmötet beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet för 2013. 
 
 
 

13. Val av styrelseledamöter enligt vallista 
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Till ordförande för Dalarnas Båtförbund för 2014 valdes Åke Ollars. 
 
Till ledamöter valdes för två år: Vice ordförande, Björn Bergkvist, (omval) 
    Kassör, Gustav Mattsson, (omval) 

Styrelsen och valberedningen ska jobba för att ersätta 
Gustav så snart som möjligt 

     
Till suppleant valdes för ett år: Kent Thulin, (omval) 
     

14. Val av kommittéansvariga 
Besiktningsansvarig:  Åke Ollars 
IT-ansvarig:  Kent Thulin   
Försäkringsansvarig:  Åke Ollars  
Miljökommitté:  Ove Wetterskog, Ludvika MBK (nyval) 
Ungdomskommitté: Vakant 

 
15. Val av revisorer 

Till revisor valdes för två år: Lars Henriksson, (omval) 
     
Till revisorsuppleant för ett år: Anne- Sofie Carlsson, (nyval)  

 
16. Val av valberedning 

Till valberedning valdes: Thommy Backlund (sammankallande) 
Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av tre 
personer. Styrelsen och båtklubbarna fick i uppdrag att 
till nästa årsmöte söka rätt på ytterligare valberedare. 

     
17. Ändring av DBF stadgar 

Årsmötet antog enhälligt de förslag till ändringar i stadgarna som styrelsen framlagt, 
förutom förlängning av datum för årsmötet till 15 maj. Det innebär att årsmötet även 
fortsättningsvis ska hållas i mars månad. 
Följande förändringar beslutades: 
 

 § 10 – raden ”Fastställande av föredragningslista” togs bort, 
o ”Anmälan övriga frågor” lades till i början på dagordningen, 
o ”Övriga frågor” tas upp sist i dagordningen 
o ”Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen” läggs till innan valen  

 

 § 13 p2 – ändras så det står att ”Förbundsstyrelsens sammansättning ska vara 
5 - 7 ledamöter jämte 2 suppleanter vilka väljs enligt följande:  

o Ordförande väljs för en mandattid på 1 år 
o Övriga ledamöter väljs för en mandattid på två år, där hälften av 

ledamöterna väljs udda år och den andra hälften väljs jämna år. 
o Suppleanter väljs för en mandattid på ett år 

 § 13 p4 – Ny lydelse, ”Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av 
ledamöterna är närvarande”. 
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 § 14 första punktstycket – ”Valberedningskommitté. Bestående av lägst 3 och 
högst 5 personer…”. 

 
Ny lydelse av stadgarna gäller från det att årsmötesprotokollet justerats. 
 
I inledningen av stadgarna anges att de ändrats även vid årsmötet 2013 och 2014. 
 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utföra beslutad förändring. 

 
18. Förslag till verksamhetsplan 2014 

Ordförande presenterade en plan för förbundets aktiviteter för 2014. Årsmötet 
godkände verksamhetsplanen. 

 
19. Behandling av förslag till budget för kommande verksamhetsår 

Kassören hade upprättat förslag till budget för 2014, vilken presenterades på årsmötet. 
Budgetförslaget godkändes av årsmötet. 

 
20. Medlemsavgift för år 2015  

Årsmötet beslutade om att medlemsavgiften för 2015 ska vara oförändrad i förhållande 
till 2014. Det innebär 15 kr per klubbmedlem.  

  
21. Behandling av propositioner och motioner 

Inga propositioner eller motioner hade inkommit  
 

22. Arvoden och övriga ersättningar 
Årsmötet beslutade att det inte ska utgå några arvoden till styrelsens ordförande eller 
ledamöter, detsamma gäller revisorerna.  
Styrelsens medlemmar får ersättning för egna utlägg mot kvitto eller faktura. 

 
23. Övriga frågor 

Ordföranden tog upp frågan om medlemsansvarighet. Med det menades att styrelse i 
medlemsbåtklubbar har ansvar gentemot sina medlemmar att hålla sig uppdaterade. I 
synnerhet gäller det arvoderade styrelsefunktionärer där ordföranden menar att 
medlemmarna betalar för att styrelsen ska bevaka vad som händer regionalt, bland 
annat genom att delta på förbundets ordförandekonferenser, årsmöten och andra 
möten som förbundet kallar till. Det är också viktigt att reflektera över att en arvoderad 
styrelseledamot har större skyldighet gentemot sina medlemmar att delta på 
förbundets möten än icke arvoderade styrelser, även om det är önskvärt att samtliga 
styrelser är representerade på möten förbundet kallar till. 
 
Årsmötet stödjer ordförandes åsikt och lämnar uppdrag till styrelsen att skarpt 
förmedla budskapet till samtliga 37 klubbar.  
 
Ordföranden redovisade en förfrågan om reducerad medlemsavgift från en 
medlemsklubb som glömt att justera sitt medlemstal i tid.  
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Årsmötet ansåg att det inte var en årsmötesfråga och hänsköt frågan att behandlas av 
styrelsen.  

 
24. Avslutning 

Ordförande Åke Ollars avslutade årsmötet och bjöd in till lunch. 
 

Övrig information 2014 

 
Årsmötet besöktes av 8 personer, representerande 7 båtklubbar av 37. 5 av de 8 var 
styrelserepresentanter och 1 var valberedare. Det innebär att utöver DBF:s styrelse och 
valberedning var endast 2 klubbar av 37 representerade. 
 
Mötet bestämde informellt efter mötet att förbundet ska starta en facebookgrupp för 
information ut till alla medlemmar. Styrelsen ska också undersöka och om möjligt driva två 
forum på webben – ett DBF ordförandeforum och ett DBF medlemsforum där ordförande i 
båtklubbarna kan diskutera styrelseproblem och i medlemsforumet ska alla medlemmar 
kunna diskutera, ställa frågor, få svar från andra medlemmar och ha allmänt trevligt. 
 
Inför hösten 2014 planeras en till två föreläsningar baserade på reseskildringar som skett 
under åren. Styrelsen återkommer med upplägg och inbjudan till dessa händelser. 
 
Protokollet justeras 
 
Leksand 2014-03-28 
 
 

Åke Ollars 
…………………………………………. 
Åke Ollars 
Ordförande 
 
 
 
Borlänge 2014-03-25   Borlänge 2014-03-27 
 
 

Stig Brahn                                               P-O Eriksson 
…………………………………………  ………………………………………….. 
Stig Brahn    Per-Olov Eriksson 
 
 


