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Årsmöte	  Jämtlands	  Bå2örbund,	  JBF	  

4	  november	  2020	  

Bikupan,	  Västerport,	  Kyrkgatan	  1,	  Östersund	  
Deltagare:	  	  

Pär	  Åsgårdh	  JBF,	  Eric	  Nilsson	  JBF,	  Bo	  Eklund	  FBK,	  John-‐Olof	  Mannberg	  BBK,	  Olle	  Ternström	  SSS,	  Gustav	  
Jernberg	  SSS,	  Krister	  Häggkvist	  SSS	  

1. Ordförande	  förklarade	  årsmötet	  öppnat.	  

2. Mötet	  beslutade	  aU	  deltagarförteckningen	  med	  representanter	  från	  fyra	  båtklubbar	  får	  tjäna	  

som	  röstlängd.	  

3. Mötet	  ansågs	  behörigt	  utlyst	  via	  e-‐post	  Xll	  alla	  medlemsklubbar	  20	  oktober.	  

4. Dagordningen	  fastställdes.	  

5. Mötet	  valde	  Pär	  Åsgårdh	  Xll	  mötesordförande.	  

6. Mötet	  valde	  John-‐Olof	  Mannberg	  Xll	  sekreterare	  för	  mötet.	  

7. Bo	  Eklund	  valdes	  Xll	  rösträknare.	  

8. Gustav	  J	  och	  Krister	  H	  valdes	  Xll	  justerare	  av	  protokollet	  jämte	  ordförande.	  

9. Föregående	  årsmötesprotokoll	  gicks	  igenom.	  

10. Mötet	  godkände	  styrelsens	  verksamhetsberäUelse,	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  JBF	  och	  KGGH	  

samt	  verksamhetsplan	  för	  2020.	  

11. RevisionsberäUelse	  för	  verksamhetsåret	  2019	  lästes	  upp.	  

12. Mötet	  beslutade	  aU	  bevilja	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  2019	  års	  förvaltning.	  



13. Budget	  för	  2020	  godkändes.	  

14. Årsavgi_en	  för	  2020	  beslutades	  vara	  oförändrad.	  	  	  

15. Till	  sekreterare	  för	  två	  år	  valdes	  John-‐Olof	  Mannberg.	  Eric	  Nilsson	  valdes	  Xll	  kassör	  för	  två	  år	  

och	  Xll	  ledamöter	  för	  1	  år	  valdes	  Bo	  Eklund	  FBK,	  Olle	  Ternström	  SSS,	  Stefan	  Persson	  Brunflo	  

BK	  samt	  Gustav	  Jernberg	  SSS.	  

16. Årsmötet	  beslutade	  aU	  styrelsen	  ska	  ha	  som	  mål	  aU	  valberedningens	  sammansäUning	  ska	  

bestå	  av	  representanter	  från	  de	  större	  båtklubbarna	  i	  Östersundsområdet.	  

17. Årsmötet	  beslutade	  aU	  ordföranden	  Pär	  Åsgårdh	  och	  kassören	  Eric	  Nilsson	  var	  för	  sig	  får	  vara	  

behöriga	  firmatecknare	  för	  Jämtlands	  Bå2örbund.	  

18. Inga	  proposiXoner	  eller	  moXoner	  var	  anmälda.	  

19. Ordförande	  förklarade	  mötet	  för	  avslutat.	  

Vid	  protokollet	  

John-‐Olof	  Mannberg	  

Justeras	  

Pär	  Åsgårdh	   	   	  

Gustav	  Jernberg	   	  

Krister	  Häggkvist	  




