Protokoll årsmöte 2020
Datum: 28/6
Plats: Grötviks båthamn
Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar

§1 Mötet öppnades av ordförande Andreas Gren.
§2 Årsmötet fastställde dagordning samt röstlängd för mötet. Upprop genomfördes och
namnen nedtecknades.
§3 Till ordförande och sekreterare för mötet valdes sittande, Andreas Gren och Hans
Åkerlund
§4 Till justeringsmän och tillika rösträknare två till antalet valdes för mötet Urban Nilsson och
Emil Salomonsson.
§5 Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst
§6 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
Sebastian Larsson visar verksamhetsberättelse och balansräkning.
Intäkter 41799 kr , sponsring Halmstad dykservice, Lagan dyket, Halmstad går för vatten
Utgift 44 800 kr för kompressorn. Medlemsavgifter.
Kontoställning 34700 kr 31/3
Grötviks dykklubb äger kompressorn
§7 Björn Franzén och René Nicolaisen föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

Styrelsen fick godkänt med några förslag på förbättring allt syftande till en god förvaltning av
vår förening.
Bokföring och verifikationer i ordning. Negativt resultat bygger på köpet av kompressorn. En
lite välsköt förening.
Revisorerna rekommenderade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet verksamhetsåret.
§9 Styrelsen förelog ny årsavgift med 950kr senior /850kr studerande /750kr ungdom för året
2021 varav 290 är avgiften till SSDF.

Årsmötet beslutade om ny årsavgift för kommande verksamhetsår i enlighet med ovan.
Det uppstod ett samtal och dialog om kompressorn och försäkring.
Hur kan vi använda medlemspengarna till aktiviteter.
§10 Årsmötet tog del av och godkände verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår. I den ekonomiska planen ingår service (begränsad) av kompressorn, olja
och filter. Nästa gång tar vi större service och samordnar med Halmstad dykservice. Vi skall
beställa en skylt under 1 kvm för att ligga på storlek under bygglovskostnad. Vi har även
kostnad för elen.
§11 Val av 3 förenings- och styrelseledamöter med mandattid på två år.
Andreas Gren
Hans Åkerlund
Sebastian Larsson
Otto Bylin
Valdes alla fyra på ytterligare två år. Det innebär att årsmötet 2021 har tre ledamöter för
omval eller nyval.
§12 Årsmötet valde René Nicolaisen och Björn Franzén till revisorer med mandattid på ett
år.
§13 Årsmötet valde Åsa Engkvist, Mikael Johansson och Margareta Bensow Bacos till
ledamöter i valberedningen till en mandattid om ett år.
§14 Styrelsen hade inga framlagda frågor.
§15 Medlemmarna hade inga framlagda frågor.
§16 Mötet avslutas av ordförande Andreas Gren.
Andreas Gren
Marcus Gren
Emil Salomonsson
P-O Engdahl
Mikaels Andersson
Sebastian Larsson
Hans Åkerlund
Margareta Bensow Bacos
Kim Bensow Bacos
Peter Nofors
René Nicolaisen

Otto Bylin
Saga Engdahl
Nisse Jönsson
Jesper Jönsson
Christian Bertilsson
Åsa Engkvist
Mikael Johansson
Urban Nilsson
Ronnie Nilsson
Björn Franzén
Linda Bengtsson
Gustav Bengtsson
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