Årsmöte Eskilstuna Vattenskidklubb
2021-04-11
Organisationsnummer: 802457-4033
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Peter Johansson valdes till mötesordförande och Maria Johansson valdes till
mötessekreterare.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Totalt var 11 medlemmar närvarande, samtliga var berättigade till var sin röst.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Magnus Blohm och Rasmus Ehrengren valdes till justerare för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse till årsmöte utlystes den 20 mars i föreningens Facebook grupp. Utlysandet
godkändes enhälligt.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes enhälligt.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Peter Johansson föredrog verksamhetsberättelsen för år 2020. Som ett komplement
till den föredragna verksamhetsberättelsen ska tillägg göras kring att det även
skapats film(er) kring klubben och dess verksamhet som finns tillgängliga på
Youtube.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) och
deklaration för verksamhetsåret/räkenskapsåret
Peter Johansson föredrog förvaltningsberättelsen med tillhörande balans och
resultatberäkning.
7. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret
Maria Johansson föredrog revisionsberättelse samt tillhörande kommentarer kring
genomförd revision av årsbokslut, bokföring, räkenskaper samt styrelsens förvaltning
för 2020. Efter genomförd granskning rekommenderas årsmötet att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
Årsmötet beviljade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.
9. Fastställande av medlemsavgifter
2 motioner har inkommit inför årsmötet för att förändra medlemsavgifterna, detta
utöver valet att bibehålla samma nivå som föregående år (2020).

a. Peter Johanssons förslag – inkommit inför mötet
Medlemsavgiften delas upp i ett medlemskap samt en åkaravgift
Medlemskap – 150kr
Åkaravgift junior/senior – 1 000kr (+ medlemskap med 150kr)
Åkaravgift familj – 1 500kr (+ medlemskap 150kr per person)
Svensk licensavgift står klubben för
Båtförare som ej själv åker tecknar medlemskap
b. Magnus Blohms förslag – inkommit inför mötet
Medlemsavgiften delas upp i ett medlemskap samt en åkaravgift
Medlemsavgift
Enskild – 150Kr
Familj – 300kr
Åkaravgift
Junior under 15 år – 850kr
Senior – 1 000kr
Familj – 1 500kr
Kostnaden för svensk licens står respektive åkare själv för utöver dessa
avgifter
c. Peters motion reviderades under mötet till
Medlemsavgiften delas upp i ett medlemskap samt en åkaravgift
Medlemsavgift
Enskild – 150Kr
Familj – 300kr
Åkaravgift
Junior under 15 år – 850kr
Senior – 1 000kr
Familj – 1 500kr
Kostnaden för svensk licens skall lösas av klubben för samtliga aktiva
medlemmar med betald åkaravgift som inte innehar svensk tävlingslicens för
annan vattenskidklubb.
d. Samma nivå som 2020
Medlemsavgift (enskild) – 1 000kr
Medlemsavgift (familj) – 1 500kr
Rabatterad medlemsavgift första året – 600kr
Årsmötet röstade om förslag b – Magnus Blohms förslag samt förslag c – Peter
Johanssons reviderade förslag samt d – samma nivå som 2020

Omröstningen resultat
förslag b – Magnus Blohms förslag: 3 röster
förslag c – Peter Johansson reviderade förslag: 6 röster
förslag d – samma nivå som 2020: 0 röster
avstått röstning: 3 röster
De nya medlemsavgifterna fastställdes enligt förslag c – Peter Johanssons
reviderade förslag
Medlemsavgiften delas upp i ett medlemskap samt en åkaravgift
Medlemsavgift
Enskild – 150kr
Familj – 300kr
Åkaravgift
Junior under 15 år – 850kr
Senior – 1 000kr
Familj – 1 500kr
Kostnaden för svensk licens skall lösas av klubben för samtliga aktiva medlemmar
med betald åkaravgift som inte innehar svensk tävlingslicens för annan
vattenskidklubb.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret
Klubben planerar att fortsätta bedriva sin verksamhet på sjön Barvalappen 2021.
Verksamheten fortsätter att omfattas av rekreationsåkning, slalom- och trickträning
samt arrangerande av tävlingen Barvafighten.
Instegstävlingen Inspiration Tour överlämnade årsmötet beslutsansvaret till nya
styrelsen. Det beslutades även att den nya styrelsen behöver utforma en ny
verksamhetsplan.
Samarbetet med Tunafors Alpint fortsätter enligt tidigare år, sommarskidskolan
kommer inte genomföras utan tiden kommer att prioriteras för klubbens egna
medlemmar.
Det kommer genomföras 2st friluftsdagar i enlighet med tidigare år.
Budgetförslag
Planerade inköp/ utgifter 2021
Båtförsäkring
4 000kr
Förbundsavgift (SVWF & RF)
3 500kr
Licenser
6 600kr
Båtamortering
15 000kr
Båtreparationer/service
10 000kr
Banreparationer
1 500kr
Bojar
2 000kr
Underhåll brygga etc.
2 000kr
Väggar till båthus
2 000kr
Låsbar container
10 000kr
Bokföringsprogram
3 000kr

Summa utgifter

59 600kr

Förväntade intäkter 2021
LOK stöd
Container bidrag (SP-stiftelsen)
Hyresintäkter
Medlemsavgifter

16 000kr
10 000kr
15 000kr
30 000kr

Summa intäkter

71 000kr

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år
Interimsstyrelse tillsätts för att skapa valberedning och arbeta fram en permanent
styrelse för 2021 vid extrainkallat årsmöte. Peter Johansson valdes som interims
ordförande.
12. Val av övriga styrelseledarmöten samt suppleanter för en tid av 1 år
Interimsstyrelse tillsätts för att skapa valberedning och arbeta fram en permanent
styrelse för 2021 vid extrainkallat årsmöte. Markus Delving, Tony Skeppsvik samt Åke
Sundkvist valdes in på posterna för styrelseledarmöten i interimsstyrelsen.
13. Val av revisor samt suppleant för en tid av 1 år
Maria Johansson valdes som revisor för en tid om 1 år.
Suppleanter tillsätts vid det extra årsmötet i samband med att den nya styrelsen ska
väljas.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Hyra av uppställningsplats samt sjösättning av dragbåt kvittas mot Gustav Lindelöfs
medlemsavgift (1150kr).
15. Fastställande av firmatecknare för föreningen
Inom ramen för interimsstyrelsen valdes Peter Johansson i form av ordförande samt
Åke Sundkvist i form av styrelseledamot som firmatecknare och Håkan Binett tas
bort.
16. Övriga frågor
Vid det extra årsmötet för att fastställa ny styrelse kommer även nytt beslut att fattas
kring firmatecknare. Utöver dessa två punkter avses även att revidera stadgarna på
det extra årsmötet.
17. Ordförande förklarar årsmötet avslutat
Peter Johansson förklarar mötet avslutat.

Ordförande – Peter Johansson

Sekreterare – Maria Johansson

Justerare – Magnus Blohm

Justerare – Rasmus Ehrengren
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