
Protokoll fört vid BSC:s 52:a årsstämma 2017-10-28

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 Monica Berner.

§ 5. För stämman valdes till sekreterare: Kia Barwén Forsberg.

§ 6. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår godkändes av stämman.

§ 7. Revisionsberättelsen godkändes av stämman. 

§ 8. Klubbens nya kassör Ulrika Hallberg Lüning 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 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 Magnus Alfredsson Nyvald på 2 år
Styrelseledamot Anders Palmius Omvald på 2 år
Styrelsesuppleant Hans Engman Omvald på 1 år
Revisorer Saknas
Revisorssuppleanter Oscar Hedberg Omvald på 1 år

Ingrid Köllerström Omvald på 1 år
Valnämnd Sammankallande saknas

Eva Hedberg Omvald på 1 år
Josefin Hedberg Omvald på 1 år 

Styrelseledamöterna Ulrika Hallberg Lüning och Kia Barwén Forsberg 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.



§ 15. Övriga ärenden
PLANERAT VÅRMÖTE I MITTEN AV APRIL
Styrelsen meddelade att vi planerar ett vårmöte i södra Sverige i mitten av april 2018. 
Mer information följer i februaris bulletin.

MEDLEMSNUMMER PÅ ADRESSETIKETTERNA 
Beslöt att medlemsnumret åter ska skrivas ut på adressetiketterna på kuverten.

BALANS- OCH RESULTATRÄKNING INTE LÄNGRE I BULLETINEN
På grund av att Post Nord både har tagit bort begreppet ”Föreningspost” OCH höjer 
portot måste vi hålla ner antalet sidor i bulletinerna. Därför beslöt mötet att balans- och 
resultaträkning inte längre trycks i bulletinerna utan finns att läsa på hemsidan.

NY HEMSIDA
Klubben har fått en modernare hemsida på adressen www.bahamasklubben.se. Denna 
kommer att uppdateras med bilder, filmer och protokoll allteftersom. Här finns även 
möjlighet att ansöka om medlemskap. Administratörer är styrelsens ledamöter.

ANDERS WENDELHEIM OCH CHRISTER RIBEN AVTACKADES
Efter många års arbete för Bahamasklubben avtackades Christer Riben (som dock ej 
kunde närvara) och Anders Wendelheim för lång och trogen tjänst – vi tror att Christer 
blev revisor i klubben för 40 år sedan… Vi alla tackar och bugar!

§ 16. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:
 

 
Kia Barwén Forsberg

Justeras av:

Christin Berg Monica Berner

http://www.bahamasklubben.se/
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