
HILLE BÅTKLUBB                                                 Hillevik den 26  oktober 2015        
Box 11082
800 11 GÄVLE                     
                                                  

Alla medlemmar i Hille Båtklubb kallas härmed till 
föreningens årsmöte 2015        

Tid: Söndagen den  22  november, kl 15.00       
Plats: Hille idrottsplats

Förslag från er medlemmar (motioner) 
Skriv ner ditt förslag och skicka det till styrelsen så tar vi upp det på årsmötet.  
Observera att det måste vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

 Valberedningen kommer som tidigare att väljas bland andelsägarna i 
turordning enligt medlemsförteckningen. Medlem med uppdrag i styrelse eller 
kommitté kan ej samtidigt ingå i valberedning. 

 Verksamhetsberättelse,  kassaberättelse,  förslag till budget för innevarande 
år samt styrelsens förslag, finns att hämta i årsmöteslokalen,  ca ½ timme före 
årsmötets öppnande.  Vill Du ha dem tidigare så ring till kassören Eva Gerdin tel 
070-355 7524 så får Du det  hemskickat.

 Styrelsens förslag (propositioner):
Nr 1 Nya båtplatsvärden. Anpassning enligt 

kostnads-prisindex(KPI).
Nr 2 Anskaffning av nytt låssystem. Förslag om att skjuta upp 

utbytet av låssystem I hamnen till våren 2017. Anledningen är 
att istället prioritera satsningen på att förbättra förankringen av 
bryggor och läskydd.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet. 
I ekonomiska frågor har endast andelsägare rösträtt. 
Kom och gör din röst hörd!

Klubben bjuder på fika och hemgjord smörgåstårta!

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Hille Båtklubb
g.m. H.B.K sekr : Åke Lorestig, 16 14 19, mobil 070 - 589 14 19

För att se dagordning  för årsmötet,  v. g vänd 



HILLE BÅTKLUBB                                                 Hillevik den 26  oktober 2015        
Box 11082
800 11 GÄVLE                     
                                                  

DAGORDNING FÖR HILLE Båtklubbs årsmöte 2015. 
Plats:  Hille IP kl 15.00, Söndagen den 22 nov 2015. 

1. Årsmötets öppnande.

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän.

5. Verksamhetsberättelser från styrelse, hamn-  och ungdomskommitté.

6. Kassaberättelse.  Kassören har ordet.

7. Revisionsberättelse. Revisorerna har ordet.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Förslag till årsmötet.

10. A.   Motioner från medlemmar

11. B.   Styrelsens förslag (propositioner)

12. Fastställande av avgifter och båtplatsvärden

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget

14. Val av ordförande                      2 år

15.  Val av en styrelseledamot                2 år

16. Val av  två styrelsesuppleanter 1 år

17. Val av övriga funktionärer och sammankallande i kommittéer:
        A.        6 funktionärer till Hamnkommittén     1 år  
        B.        5 funktionärer till Farledskommittén  1 år         
        C.        Ett GBF- ombud 1 år  

        D.        En ersättare för GBF-ombudet    1 år
        E. Ett försäkringsombud 1 år
        F. 3  ledamöter till Ungdomskommittén (vilande) 1 år   
        G.  Funktionärer till Fest & Aktivitetsgruppen 1 år   
        H.        2 st stugvärdar 1 år
        I.         Ansvarig för HBK hemsida (Webbredaktör)                 1 år 
        J.        Funktionärer till Tävlingsgrupp               ( Vilande)

18.  Val av revisor 2 år
19.  Val av en revisorssuppleant 1 år
20.  Val av 5 st ledamöter i valberedningen 1 år   ( 5 st.)

 I tur att väljas står medlemmar nr 95, 96, 97, 98 och 99. Den som har uppdrag 
väljs inte. En person från nuvarande valberedning står kvar ett år som rådgivare. 

21.  Övriga frågor.
22.   Mötets avslutande
                                 


