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Protokoll fört vid BSC:s 53:e årsstämma 2018-10-27
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:
Anders Lüning och Ola Wikman.
5. För stämman valdes till sekreterare: Kia Barwén Forsberg.
6. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår upplästes för stämman och
godkändes.
7. Revisionsberättelsen upplästes för stämman och godkändes.
8. Klubbens kassör Ulrika Hallberg Lüning konstaterade att resultatet för året är tre (3) kr,
jämfört med en (1) kr föregående år. Styrelsens förslag, att överföra resultatet till nästa
år, godkändes av stämman.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Stämman beslutade att medlemsavgiften ska ligga kvar på samma nivå, 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 Ulrika, 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
Omvald på 2 år
Styrelseledamot
Kia Barwén Forsberg
Omvald på 2 år
Styrelsesuppleant
Hans Engman
Omvald på 1 år
Revisor
Iréne Öhrn Franzén
Omvald på 1 år
Revisorssuppleanter Mötet beslöt att inga revisorssuppleanter behövs nästa år.
Styrelseledamöterna Magnus Arvidsson och Anders Palmius valdes vid förra årsmötet
på 2 år.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen därtill utser.
14. Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.

15. Övriga ärenden
NYA DATASKYDDSLAGEN (GDPR)
Ordförande Joakim förklarade i korthet den nya lag som ersätter PuL I klubbens
matrikel finns endast medlemsnummer, namn och adress noterat samt eventuell
mejladress från de medlemmar om har meddelat sekreteraren den.
Matrikeln är i dagsläget stängd för insyn av alla, inklusive andra medlemmar och
innehåller inga uppgifter om tomtens nummer eller område.
FÖRSÄLJNING AV TOMTER
En ny medlem har ärvt en tomt av en släkting och ville veta hur man går tillväga för att
sälja den. Joakim tipsade om Woody Törnqvist och Magnus tipsade om J D Christie.
Innan man beslutar sig är det bra att ta reda på var tomten ligger. Joakim erbjöd sig
hjälpa till att hitta tomter på Great Exuma, och Magnus erbjöd samma på Cat Island.
ULRIKAS PILOTPROJEKT
Klubbens kassör Ulrika har ärvt en tomt av sin pappa men i papperna finns varken
tomtnummer (assessment no) eller lagfart. Medlem Kalle Olsson har tillgång till ett
tomtregister där man kan söka efter tomter och ska hjälpa Ulrika, att under året hitta all
information för att kunna skaffa en ny lagfart. Resultatet presenteras vid nästa årsmöte.
UPPDRAG TILL STYRELSEN
Med anledning av informationen om den nya dataskyddslagen vaknade en diskussion
om klubbens matrikel. Varför är den stängd? Styrelsen tror att det är en gammal
bestämmelse från 70-talet att man inte ville visa att man ägde mark i annat land, då
Sverige fortfarande hade förmögenhetsskatt. Den finns inte längre, så frågan är om
matrikeln ska göras tillgänglig för alla medlemmar?
Fördelarna är två: Dels kan medlemmar som bor i ett visst område i Sverige hitta andra
som bor i närheten, t ex för gemensam resa till års-/vårmöten. Dels hitta medlemmar
som har tomter på Bahamas i närheten av ens egen.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att i nästa bulletin ställa frågan till alla medlemmar om
hur man känner och tänker inför att:
1. Göra matrikeln öppen för alla medlemmar
2. Utöka matrikeln med information om telefonnummer och tomtnummer/område.
16. Ordföranden avslutade mötet.
Reseuppdraget gick till en medlem som glädjande nog var med på mötet:
Medlem nr 95 Birgitta Alberts, Stockholm. Styrelsen gratulerar!
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