Protokoll fört vid BSC:s 51:e årsstämma 2016-10-22
Grillska huset, Gamla stan, Stockholm

§ 1. Ordförande Joakim Camrian öppnade mötet och styrelsen presenterade sig.
Beslöts att som röstlängd avses mötets närvarolista.
§ 2. Konstaterades att kallelse skett i behörig tid.
§ 3. Dagordningen godkändes.
§ 4. För stämman valdes till ordförande: Joakim Camrian.
Till rösträknare och tillika justeringsmän valdes:
Kristine Berg och Birgitta Alberts.
§ 5. För stämman valdes till sekreterare: Kia Barwén Forsberg.
§ 6. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår godkändes av stämman.
§ 7. Revisionsberättelsen godkändes av stämman.
§ 8. Elisabeth konstaterade att resultatet för året är noll (0) kr, och styrelsens förslag att
överföra resultatet till nästa år godkändes av stämman.
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10. Stämman beslutade att medlemsavgiften ska höjas med 25 kr per person, således 350 för
parmedlemmar och 225 kr för enskilda medlemmar.
§ 11. Stämman beslutade att arvoden till revisorer och styrelsemedlemmar ska vara
oförändrade.
§ 12. Balansräkningen för verksamhetsåret kommenterades av kassör Elisabeth Odarp och
styrelsens förslag till oförändrad budget på 65 000 kr godkändes.
§ 13. För kommande verksamhetsår valdes:
Ordförande
Joakim Camrian
Omvald på 1 år
Styrelseledamot
Ulrika Hallberg Lüning
Nyvald på 2 år
Styrelseledamot
Kia Barwén Forsberg
Omvald på 2 år
Styrelsesuppleant
Magnus Arvidsson
Nyvald på 1 år
Styrelsesuppleant
Hans Engman
Nyvald på 1 år
Revisorer
Christer Riben
Omvald på 1 år
Revisorssuppleanter Oscar Hedberg
Omvald på 1 år
Ingrid Köllerström
Omvald på 1 år
Valnämnd
Tina Holm (sammankallande) Omvald på 1 år
Eva Hedberg
Omvald på 1 år
Josefin Hedberg
Omvald på 1 år
Styrelseledamöterna Anders Palmius och Anders Wendelheim valdes på 2 år vid
förra årsmötet.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen därtill utser.
§ 14. Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.
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§ 15. Övriga ärenden
BAHAMASKLUBBEN PÅ FACEBOOK
Ulrika presenterade Bahamasklubbens Facebook. Alla i styrelsen har
administratörsstatus och man måste ansöka om att få komma med i gruppen. Inte bara
medlemmar kan ansöka, men ansökan från ickemedlem kommer att behandlas innan
den godkänns eller avslås. Sidan öppnades idag.
ORKANEN MATTEUS
Orkanen Matteus ställde inte till lika mycket förödelse som man befarade, tack vare att
den tog en lite annorlunda väg och nedgraderas i styrka till en trea (den hade en femma
när den drog fram över Haiti). Nassau drabbades dock av massor av vatten som slog ut
bl a elförsörjningen för många i stan.
§ 16. Ordföranden avslutade mötet.
Reseuppdraget gick till:
Medlem nr 633 Håkan Björklund, Ekerö. Styrelsen gratulerar.
Vår fd kassör Elisabeth Odarp avtackades med blommor, presentkort och
hedersmedlemskap för sina 34 år i styrelsen. Hon har ”överlevt” många ordföranden
och varit klubbens klippa. VI kommer att sakna dig!

Vid protokollet:

Kia Barwén Forsberg

Justeras av:
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Stockholm 22 oktober 2016

Konstituerande stämma och styrelsemöte efter årsmötet
§ 1.Beslöts att styrelsen består av följande:
Ordförande: Joakim Camrian
Kassör: Ulrika Hallberg Lüning
Vice ordförande: Anders Wendelheim
Sekreterare: Kia Barwén Forsberg
Klubbmästare: Anders Palmius
Suppleant: Magnus Arvidsson
Suppleant: Hans Engman
§ 2.Eftersom Guidon Berggren har avsagt sig omval som revisor saknar vi en sådan.
Beslöt att Joakim kontaktar kvarvarande revisor Guidon Berggren och ber om förslag.
§ 3.Nästa möte är den 16 januari 2017 på Karlsviksgatan 18, Stockholm.

Kia Barwén Forsberg
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