
GROVSTANÄS BÅTKLUBBS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

SVARSBREV  

DAGORDNING VID STÄMMA 2021. 

 1. Har stämman behörigen utlysts   Ja nej 
 2. Kan röstlängd fastställas enligt styrelsens förslag (se kallelsen) ja nej 
 3. Kan föredragningslistan godkännas   ja nej 
 4. val av ordförande. Kan mötet välja sittande Arne Hedlund ja nej 
 5. val av sekreterare. Kan mötet välja sittande Harry Wiman ja nej 
 6. val av 2 protokolljusterare. Kan mötet välja Olle Holm och ja nej 
      Henry Andersson      
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansrapport. 
      Kan stämman godkänna den   ja nej 
 8. Revisorernas berättelse. Bifogas kallelsen. 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Kan mötet bevilja ansvarsfrihet ja nej 
10. Proposition avs.  ändring av tidpunkt för årsstämma i §7 stadgarna. 
       Kan mötet besluta enligt bifogat förslag från styrelsen.  Ja nej 
       Proposition avs ändring av ordalydelsen i §3 gällande medlemskap ja nej 
       Proposition avs ändring av ordalydelsen i §8 gällande kallelse ja nej 
       Båda de två sistnämnda är gk vid de två föregående årsmötena. 
       Motion om att upprätta kommunikationskanal via appen ”boappa”. 
       Styrelsen avstyrker motionen.   Ja nej 
11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget, Bifogas. 
       Kan mötet godkänna styrelsens förslag att investera i en ny brygga 
       enligt det förslag som presenterats i bifogade dokument ja nej 
       Kan mötet godkänna budgetförslag enligt bifogade dokument ja nej 
       Kan mötet godkänna verksamhetsplan enl bifogade förslag ja nej 
12. Ersättning till styrelse och revisorer. 
       Förslag är oförändrad ersättning på 1,5 basbelopp  ja nej 
13. Val av styrelse. Kan mötet välja enligt valberedningens förslag ja nej 
14. Val av revisorer. Kan mötet välja enligt valberedningens förslag ja nej 
15. Val av valberedning. Kan mötet välja Olle Holm, Henry Andersson 
       och Birger Svensson.     ja nej 
16. Övriga val. Styrelsen har inga förslag. 
17. Övriga frågor. 
18. Delgivning av protokoll. 
       Protokollet kommer justeras inom 2 veckor från den 12 Maj. 
       Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan, anslås på infotavlorna i området 
       samt läggas i brevlådorna i hamnarna och i klubbrummet i Stora Hamnen. 
19. Mötet avslutas och styrelsen tackar dem som medverkat till årsstämmans genomförande. 

- Övriga frågor och synpunkter noteras på baksidan av denna handling. 
 
Ovanstående röstning har lämnats av ……………………………………………………………….. 
 
Medlemsnummer…………………………………. 
 
Svarsbrev skickas senast 5 Maj till Ordförande Arne Hedlund, Strömsängshöjden 7, 76193 Norrtälje, 
det går även bra lämna svarsdokumentet i Arnes brevlåda på Strömsängshöjden 7, senast den 7 Maj  


