
Årsmötesprotokoll vid SSDK:s årsmöte den 21 mars 2019 

  
Plats:  Klubblokal Svanevik 

Datum och tid: Torsdagen den 21 mars 2019 kl. 18.00 

  

  

§ 1 Ordförande öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 

  

§ 2 Årsmötet förklarades rätt utlyst. 

  

§ 3 Dagordningen för årsmötet godkändes. 

  

§ 4 Till ordförande för årsmötet valdes Mikael Björk. 

  

§ 5 Till sekreterare för årsmötet valdes Jerry Lilja. 

  

§ 6 Till justeringsmän & rösträknare för årsmötet valdes Birgitta & Markus. 

  

§ 7 Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret godkändes.  Bilaga 1 

  

§ 8 Ekonomisk rapport presenterades och godkändes.  

Fråga kom upp om alla intäkter om hyresavtal kommit in.   

 

§ 9 Revisionsberättelsen upplästes.    Bilaga 2 

 

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

  

§ 11 Årsmötet beslutade om följande medlemsavgifter. 

  

Medlemsavgifter för 2020  

  

Medlem senior    700:-/år       

Medlem junior t.o.m. 18 år   500:-/år       

Familjemedlem barn under 18 år  100:-/år (vid fullbetald vuxen) 

 

Beslut togs att ta bort rabatten på 100kr om man betalade in medlemsavgiften innan årsskiftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 12 Propositioner:  

-Reglering av avgifter godkändes enligt följande: 

 

Luftkort    300:-/år   

Uthyrning av komplett utr. (tub, reg och väst)              150:-/dag 

Uthyrning av styckvis utr. (tub, reg eller väst)              75:-/dag 

Uthyrning av MobyDick (medlem) 100:-/ppers  

Uthyrning av MobyDick ( ej medlem) 200:-/ppers  

Uthyrning av Svarten (medlem) 50:-/ppers. + full tank 

Uthyrning av Svarten (ej medlem) 100:-/ppers. + full tank 

Uthyrning av BrumBrum (medlem) 50:-/ppers.  

Uthyrning av BrumBrum (ej medlem) 100:-/ppers.  

Luftfyllning 60:-/flaska 

Luftkort Instruktör som ej utbildar i klubbens regi:  1500 :- / år 

Depositionsavgift Tagg till kompressorboden 150:- 

Privat hyra av båt: Utfärdspris enligt ovan + bränsle. 

 

§ 13 Motioner  

-GDPR, avslås 

-Information till medlemmar, avslås 

-Kontaktinformation, bifallas 

-Regelverk, avslås 

-Resor, avslås  

-Stadgar, delvis bifalla 

-Utbilda styrelsen i styrelsearbete, avslås 

-Utbildning, avslås 

-Utrustning, avslås 

-Inköp Gopro, avslås 

 

§ 14 Frågor väckta vid årsmötet 

-Se över klippkort på utfärder så ev friskvård kan användas. 

-Pär Johnsson berömde styrelsens arbete. 

 

 

 

 



 

§ 15 Val av styrelse  

 

Val av styrelseledamöter för 2 år:  

 

 Avgående:   Förslag: 

Mikael Björk   Mikael Björk, omval 

Markus Forsberg  Markus Forsberg, omval 

Joel Vitaskär   Joel Vitaskär, omval 

Karl Melin   Karl Melin, omval 

 

  

Sittande till nästa årsmöte: 

 

Jerry Lilja  

Christer Jönsson   

Jerry Nilsson  

Mattias Borgkvist 

Birgitta Frejborn 

 

Val av styrelsesuppleanter för 1 år  

 

 Avgående:   Förslag: 

 Mattias Perätalo  Mattias Perätalo, omval  

 Martin Bohlin   Martin Bohlin, omval  

  

 

Val av revisorer för 1 år  

 

 Avgående:   Förslag: 

 Bengt Månsson  Bengt Månsson, omval  

 Sören Nilsson                Sören Nilsson, omval    

 

För valberedning 

    

Avgående:    Förslag: 

 Örjan Persson  Örjan Persson, omval 

 Iwona Gora   Iwona Gora , omval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 16 Övriga frågor.  

-Byte av taggar till kompressorboden. Tid och plats återkommer vi med. 

 

-Coop-aktivitet, det behövs frivilliga som representerar klubben. Putte, Lina, Andreas, Kjell. 

Har klubben någon giveaways att dela ut. 

 

-60-årsfirandet i Kollevik 18 maj. På kvällen middag på någon restaurang. 

 

-Frivilliga till Swimrun söktes. Lördagen på Östersjöfestivalveckan. 

 

-Någon som vill ta över ansvaret på Svarten togs upp. 

 

-Klubbdyksplaneringen efterfrågades. Kommer att publiceras inom kort. 

 

 

§ 17 Ordförande avslutade årsmötet. 

  

 

 

 

……………………………….. …………………………………… 

Mötesordförande Mikael Björk Mötessekreterare Jerry Lilja  

  

………………………………. …………………………………… 

  Justeras Birgitta Frejborn         Justeras Markus Forsberg 


