Välkommen till årsmötet 2020 i Djursholms Båtsällskap!
Välkommen till årsmötet som äger rum den 31 mars kl 18.30 på Djursholms Bibliotek.
Bifogat finner Du följande underlag för mötet:
o Agenda för årsmöte med bilagor, se nedan
o Protokoll från föregående årsmöte (separat bilaga)
o Styrelsens årsberättelse med bl a några kommentarer om kösituationen, se nedan
Anmälan
Vi ordnar med enklare förtäring i form av landgång varför en förhandsanmälan om deltagande
behövs.
Anmälan om deltagande lämnas senast den 27 mars till stenb.lindgren@telia.com eller på
0704953723.
Med vänlig hälsning från styrelsen för DBS

Agenda för ordinarie årsmöte i Djursholms Båt Sällskap
Tid:
Plats:

tisdagen den 31 mars kl.18.30
Djursholms bibliotek
1. Årsmötets öppnande
2. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande enligt § 8 i stadgarna
5. Godkännande av utsänd föredragningslista för mötet

6. Styrelsens årsberättelse, se bilaga nedan
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat och balansräkning, se bilagor nedan
9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Val av styrelseledamöter för kommande året enligt § 9 i angiven ordning
11. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
12. Val av övriga funktionärer
13. Val av valberedning
14. Medlemsavgift för 2021
15. Fastställande av budget för 2020, se bilaga nedan
16. Behandling av framlagda förslag
17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Årsberättelse för Djursholms Båtsällskap för år 2019
Styrelse
Styrelsen för Djursholms Båtsällskap har under året haft följande sammansättning.
Ordförande Leif Lindholm
Vice ordförande Björn Hallman
Sekreterare Sten Lindgren
Kassör Jonna Duholm Skoog
Klubbmästare Johan Strömberg
Ord. ledamot/Hamnkapten Anders Bergfeldt-Gävner
Ord. ledamot Olof Neiglick
Suppleant Anders Berglund
Suppleant Berit Berglund
Valberedningen har utgjorts av Anders Hammar och Lennart Wahlund med Lennart Wahlund
som sammankallande.
Verksamhetsberättelse DBS 2019
Djursholms Båtsällskaps 94:e verksamhetsår är härmed avslutat.
Ordinarie årsmöte i Djursholms Båtsällskap avhölls på Djursholms bibliotek den 27 mars
2018. 28 personer hade hörsammat kallelsen och deltog i mötet.
I anslutning till årsmötet bjöd vår eminente klubbmästare som vanligt på delikat förplägnad.
Under året har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden.
Under året blev byggnationen av vår efterlängtade förrådsbyggnad klar. De tidigare så ivriga
nejsägarna till byggnationen har tystnat och har bytts till idel positiva kommentarer hur vacker
den blev och hur väl byggnaden smälter in i miljön.
Vi har under året återigen klagat på djupet och stenar längs norra kajen, även på den rikliga
växten av sjögräs som kan sätta igen kylsystemen. Kommun har lovat vidta åtgärder.
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut uppgick till 136 medlemmar varav 3 är
hedersmedlemmar.
Det ekonomiska resultatet redovisas på årsmötet.
Djursholm den 29 februari år 2020
Leif Lindholm
Ordförande i Djursholms Båtsällskap

Resultaträkning

Balansräkning

Förslag till budget 2020 för DBS
Intäkter
Medlemsavgifter
Hamnavgifter netto
Köavgifter
Boj
Försäljning
Summa intäkter

24 660
123 960
4 300
1 000
500
154 420

Kostnader
Arrenden
Utlägg Hamnen
Drift
Admin/Matriel
Föreningsavgifter
Aktiviteter

Summa kostnader
Budgeterat resultat

92 000
12 000
21 000
2 000
14 000
12 500

153 500
920

