
Förslag till Årsmöte 2021 

1971-2021 50-år i Sjön för Åsfjordens Båtsällskap.  

2021 är ett till år då vi fortfarande lever med restriktioner på hur vi skall umgås. Detta medför att vi 

ej kan genomföra årsmötet som planerat. Vi har tittat på hur andra klubbar har löst detta och 

använder oss av samma förslag här.  

Samtidigt som klubben fyller 50-år under 2021 vilket vi på något sätt skall fira under året. Info om 

detta samt historik hittar du på vår Hemsida www.absnor.se 

Styrelsen har beslutat att skicka förslag på årsmöte och förslag på val samt övriga redogörelser. Vi 

har i styrelsen tagit fram ett årsmötesprotokoll för att försöka göra ett årsmöte i förskott. Vi skickar 

ut detta på remiss till er medlemmarna för att kontrolleras och godkännas. Synpunkter mailas till ÅBS 

senast 31/3 - 21, om inga invändningar mot detta inkommer klubbas årsmötet av styrelsen. 

Bilagor och övriga redogörelser återfinns på hemsidan under Klubb-info 

1. Mötet godkände kallelsen. 

2. Mötet godkände dagordningen. 

3. Val av mötesordförande. Leif Thorin 

4. Val av mötessekreterare. Anders Karlsson 

5. Val av 2 justeringsmän. Mats Wästlund & Gunilla Karlsson 

6. Redogörelse för verksamhetsberättelse för 2020, Hemsidan. Godkändes 

7. Redogörelse av kassa o revisionsberättelse för 2020, Hemsidan. Godkändes 

8. Godkännande av kassa o revisionsberättelse för 2020, Hemsidan. Godkändes 

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Beviljad 

10. Val av ordförande för ett år. Mötet valde Leif Thorin –21 

11. Mötet valde Anders Karlsson till kassör –20 &-21. 

12. Mötet valde Ingemar Johanesson och Henrik Johansson till ledamot –21 &-22 

13. Mötet valde Tomas Eriksson & Rolf Duenzing till supp. –21 

14. Mötet valde Eva Sundler o Barbro Wärme till revisorer –21 

15. Mötet valde Mats Wästlund till vattenansvarig (bryggan i Älvenäs) –21 & -22 

16. Mötet beslutade att ta bort fast städdag/kräftskiva/gubbhelg, vi ska kolla in vädret 

o bestämma aktiviteter löpande. Vi kommer dock att under 2021 ordna en 50-årsfest för vår 

fantastiska båtklubb 

17. Fastställande av medlemsavgift 260kr för 2021. 

18. Anders ska ta in pris på T-shirt & Pike inför 50-årsjubileet. 

19. Ingemar ska ta in pris på gasolmyggjagare. 

20. Tomas tar på sig uppdraget som ”byggherre” så att båthuset färdigställs. 
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21. Leif ska klämma lite på Länsstyrelsen så vi vet vad som gäller. 

22. Christer ser till att veden kommer ut till holmen. 

23. Lars ser till att bojar fixas. 

Mötet börjades & avslutades med kaffe & bulle. 

Justerat årsmötesprotokoll kommer att anslås på följande platser: 

Raststugan Amneholmen. ÅBS hemsida, http://www.absnor.se 

ÅBS funktionärer 2021 

Styrelse: 

Ordförande:  2021  Leif Thorin 

Kassör:  20 - 21  Anders Karlsson 

Ledamot:  21 - 22  Henrik Johansson 

Ledamot:  20 - 21  Krister Thorsander 

Ledamot:  21 - 22  Lars Berg 

Ledamot:  21 - 22  Ingemar Johanesson 

Suppleant:  2021  Tomas Eriksson 

Suppleant:  2021  Rolf Duenzing 

 

Invändningar och övriga frågor ställs till ordförande:  

Leif Thorin 072 – 231 69 26 

leif.thorin@telia.com 
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