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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Österhanin ge Båtklubb 2021. 
 
Röster avlämnades enligt röstlängd 
 

1. Årsmötet öppnas 
I år avhöll vi årsmöte på ett annorlunda sätt, på grund av den pågående pandemin. Eftersom vi inte 
kunde träffas på grund av de rådande restriktionerna hade vi bestämt oss för ett årsmöte med hjälp av 
omröstning med röstsedlar. 
Röstsedeln skickades ut med alla nödvändiga årsmöteshanslingar i vår medlemstidning, Loggen och 
fanns tillgängliga på den lösenordskyddade delen av vår hemsida.  
Röster kunde avlämnas i klubbhuset i Askvik lördagen den 20/2 klockan 12 – 15 och torsdagen den 
25/2 klockan 18 - 20. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 
En medlemsförteckning fanns tillgänglig i klubbhuset och alla som avlämnade röster prickades av i 
röstlängden. Det var 75 medlemmar som avlämnade sin röst. 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
Kallelse och årsmöteshandlingar skickades ut med medlemstidningen ”Loggen” och fanns tillgängliga 
på ÖBKs ”slutna” hemsida mer än två veckor före mötet. 
Mötet befanns behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Göran Norqvist utsågs av valberedningen att fungera som ”mötesordförande” för årsmötet. Det 
innebär att Göran varit närvarande båda de dagar då omröstning skett och övervakat 
röstningsförfarandet och rösträkningen. 
Håkan Andersson kommer att skriva protokoll för mötet. 

5. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare 
Valberedningen har utsett Jonas Edwinson och Henrik Thörnblom till protokolljusterare och 
rösträknare för lördagen och Lars-Göran Nilsson och Lasse Ahlqvist för torsdagen. L-G Nilsson fick 
förhinder för torsdagen och Henrik Thörnblom fungerade som protokolljusterare och rösträknare även 
för torsdagen. 
Det är dessa tre, Jonas Edwinsson, Henrik Thörnblom och Lasse Ahlqvist som tagit emot röstsedlarna 
och räknat rösterna. 
Sammanräkningen av rösterna under torsdagskvällen övervakades också av vår revisor, Bernt 
Eriksson. 

6. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen fanns bland de årsmöteshandlingar som skickats ut i Loggen och som funnits 
tillgänglig på hemsidan. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för tiden 2019-11-01 till 2020-10-31. 

8. Beslut om att anta offert 1 eller offert 2 gällande införskaffande av nya bryggor till 
klubbholmen. 

Årsmötet biföll offert två med röstsiffrorna 39 mot 35 och en blankröst. 

9. Installation av kodlås på toaletterna i Askvik 
Förslaget om att installera kodlås på toaletterna avslogs med rösterna 42 mot 32 

10. Budget avgifter och ersättningar för 2021 
Budgeten, avgifterna och ersättningarna för 2021 beslutades enligt styrelsens förslag 

11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
Mötet fastställde antalet styrelseledamöter till nio ordinarie ledamöter. 
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12. Val av kassör för en tid av två år 
Ove Öberg valdes till kassör för Österhaninge Båtklubb fören tid av två år 

13. Val av hamnmästare för en tid av två år 
Conny Ohlson valdes till hamnmästare för Österhaninge Båtklubb för en tid av två år. 

14. Val av två ordinarie styrelseledamöter på en tid av två år 
Anders Söderström och Anna Johansson valdes till ordinarie ledamöter i Österhaninge båtklubbs 
styrelse för en tid av två år. 

15. Val av två ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år (fyllnadsval) 
Fredrik Hammarqvist och Mikael Lind valdes till ordinarie ledamöter i Österhaninge båtklubbs 
styrelse för en tid av ett år. 

16. Val av en revisor för en tid av två 

Ulf Sjögren valdes till revisor för Österhaninge båtklubb för en tid av två år. 

17. Val av en revisorssuppleant på en tid av ett år 

Peter Lindevall valdes till revisorssuppleant på en tid av ett år. 

18. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande till valberedningen för en tid av ett år 
Till valberedning valdes: Henrik Thörnblom sammankallande, Lars-Göran Nilsson och Lasse 
Ahlqvist. 

19. Val av en suppleant till valberedningen på en tid av ett år 
Jonas Edwinson valdes till suppleant i valberedningen för en tid av ett år. 

20. Val av ledamöter till kommittéerna för en tid av ett år varav en sammankallande. 
Till ledamöter av ÖBKs kommittéer valdes enligt följande: 

Hamnkommitté: 
Conny Ohlson sammankallande, Kent Bering bryggbas Fyren, Ingvar Persson, bryggbas Båken, 
Thomas Persson, bryggbas Pricken, Göran Nordqvist bryggbas Bojen, Ole Loman, klubbhus och 
Anders Söderström, vice hamnmästare 

Klubbholmskommitté 
Stefan Gasslander sammankallande, Bengt Roland Jönsson, Björn Forsberg, Mattias Persson, Mikael 
Lind och Jimmy Lindberg. 

Bastukommitté 
Lars-Göran Nilsson sammankallande, Anders Holmgren, Robert Johansson och Claes Hulting 

Traktorkommitté 
Lars Schelander sammankallande, Per-Olof Sandberg, Anders Söderström och Niklas Palm 

Redaktionskommitté 
Christer Lundgren sammankallande, Birgitta Olvenmo, Lennart Edlund, annonsredaktör, Jonas 
Edwinson Web-ansvarig och Johanna Lundgren Web-assistent 
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Tävlingskommitté 
Jonas Edwinson sammankallande och Janne Rensvik 

Festkommitté 
Åsa Rensvik sammankallande, Marie Lilja, Birgitta Schramm, Anita Sjöqvist och Richard Ax 

21. Val av sammankallande för ÖBK-u för en tid av två år. 
Lars Öberg valdes till sammankallande för ÖBK-u, för en tid av två år. 
 
Sekreterare Justeras  Justeras 
 
 
 
Håkan Andersson Jonas Edwinson Henrik Thörnblom
  
 

Justeras Ordförande 
 
 
 
 
Lasse Ahlqvist Göran Nordkvist 


