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Inledning av arsmotet 2015. 
Ordforande Ake Ollars halsade alia valkomna till arsmote 2015 for Dalarnas 

Batforbund. Darefter presenterade han dagens forelasare, Nikolas Rolander, 

som presenterade sig sjalv och dagens forelasning om 2014 ars Tall Ship Race. En 

imponerande och underhallande forelasning. 

am man har intresse att folja med pa en delstracka eller tva sa kan man anmala 

sig pa www.orustmaritime.se. Ar mman dessutom ungdom mellan 15 och 25 ar 

sa har man ett gyllene tillfalle att fa uppleva nagot valdigt annorlunda. 

Forvanansvart rimlig prissattning. 

Arsmotesprotokoll 2015 

1. 	 Motets oppnande 
Ordforande Ake Ollars halsade alia varmt valkomna till dagens 
arsmote. 

2. 	 Val av ordforande for motet 
Arsmotet valde Per Olov Eriksson att som ordforande leda arsmotet. 

3. 	 Val av sekreterare for motet 
Lars Rydstedt valdes till sekreterare for arsmotet 

4. 	 Val av tva personer att jamte ordforanden justera arsmotets 
protokoll 
Till justerare valdes Tommy Backlund och Gustav Mattsson. 

5. 	 Faststallande av rostlangd 
$om rosWingd faststalldes den narvarolista som skickats runt. Den 
bifogas protokollet. 

6. 	 Fraga om kallelse till arsmote skett i laga ordning 
Kallelse till arsmotet har skett enligt stadgarna och kallelsen god
kandes av arsmotet. 

7. 	 Faststallande av dagordning 
Dagordningen godkandes utan tillagg elJer annan andring. 

8. 	 Anmalan ovriga frAgor samt fraga om arsmotet ska ta upp ovrig 
frAga till diskussion. 
Inga ovriga fragor anmaldes. 

~~ 
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9. 	 Verksamhetsberattelse 
Ordforande laste upp verksamhetsberattelsen och lamnade darefter 
ordet fritt. Ingen diskussion uppstod och verksamhetsberattelsen 
godkandes och lades till handlingarna. 

10. 	 Foredragning av styrelsens arsredovisning 
Kassoren redovisade forbundets ekonomi. Den ekonomiska 
redovisningen fanns tillganglig pa arsmotet. Darefter lamnade 
Ordforande ordet fritt. Ingen diskussion uppstod och den ekonomiska 
berattelsen godkandes och lades till handlingarna. 

11. 	 Foredragning av revisorernas berattelse 
Ordforande laste upp revisionsberattelsen i original. Revisorerna 
foreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gangna aret. 
Ordforanden lamnade ordet fritt. Ingen diskussion uppstod och 
revisionsberattelsen godkandes och lades till handlingarna. 

12. 	 Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens forvaltning under det gangna 
aret 
Arsmotet beviljade styrelse ansvarsfrihet for 2014. 

13. 	 Faststallande av antalet ledamoter och suppleanter i styrelsen 
Arsmotet beslutade att antalet ska vara som tidigare ar, d v s 1 
ordforande, 6 ledamoter o~h en suppleant 

14. 	 Val av styrelseledamoter enligt vallista 
Till ordforande for Dalarnas Batforbund for 2015 valdes Ake Ollars. 

Tililedamoter valdes for tva ar: 	 Lars Rydstedt (omval) 
Kent Fundberg, (omval) 
Tommy Almen, (omval) 

TiIIledamot valdes for ett ar: Tapio Varjo, (omval) 

Till ledamot for ett ar (fyllnadsval) valdes: Per Olov Eriksson, (nyval) 


Till suppleant valdes for ett ar: 	 Kent Thulin, (omval) 


15. 	 Val av kommitteansvariga 
Sakerhetsbesiktningsansvarig: Ake Ollars 
IT-ansvarig: Kent Thulin 
Forsakringsansvarig: Lars Rydstedt 
Miljokommitte: Ove Wetterskog 
Ungdomskommitte: Ake Ollars 

\1 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Val av revisorer 
Till revisorer valdes for tva ar: Kjell Pollack (omval) 
Till revisorsuppleant for ett ar: Anne- Sofie Carlsson 

Val av ombud till SBU:s batriksdag 
Arsmotet beslutade att Per Olov Eriksson, Lars Rydstedt och Tapio 
Varjo valjs som ombud till batriksdagen i Helsingborg 2015. 

Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 	 Thommy Backlund (sammankallande) 

Ove Wetterskog 
Vakant 

Styrelsen ska aven i ar jabba aktivt for att fa tag i ytterligare en 
valberedare. 

Andring av OBF stadgar 

Styrelsen foreslog and ring av stadgarnas § 10 - arsmote. Ordforande 

foredrog forslaget till fo~andringen och syftet med densamma 

darefter lamnade Ordforanden ordet fritt. Andringsforslaget finns 

som bilaga 1, till detta protokoll. Inga andra synpunkter framfordes 

av arsmotesdeltagarna. 


Asmotet beslutade att andra stadgarna enligt styrelsens forslag. 

Beslutet var enhalligt av na,rvarande medlemmar. 


Arsmotet uppdrog at styrelsen att utfora beslutad forandring och att 

ny Iydelse galler fran arsmotesdatumet samt ett tillagg i inledningen 

om att stadgarna ar andrade 2015. 


Forslag till verksamhetsplan 2015 

Ordforande presenterade en plan for forbundets aktiviteter for 2015. 

Arsmotet godkande verksamhetsplanen. Planen finns som bilaga till 

detta protokoll. 


Behandling av forslag till budget for kommande verksamhetsar 

Kassoren hade upprattat forslag till budget for 2015, vii ken 

presenteradespa arsmotet. 

Budgetforslaget godkandes av arsmotet. 


Medlemsavgift for ar 2016 

Arsmotet beslutade om att medlemsavgiften for 2016 ska vara 

oforandrad i forhallande till 2015. Det innebar 15 kr per 

klubbmedlem. 
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23. 	 Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner 
Inga propositioner eller motioner hade inkommit. 

24. 	 Arvoden och ovriga ersattningar 
Arsmotet beslutade att det inte ska utga m3gra arvoden till styrelsens 
ordforande, ledamoter eller revisorer. 
Styrelsens medlemmar far ersattning for egna utlagg mot kvitto eller 
faktura. 

25. 	 Qvriga fragor 
lnga ovriga fragor 

26. 	 Avslutning 
Ordforande avslutade arsmotet och bjod in till lunch. 

Protokollet fOrt av 

~~~t 
Justerare 

UrV~ 

Gustav Mattsson 

~k
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Bilaga 1 

Andring av Da/arnas Bat/orbunds stadgar avseende kallande till 

arsmote - § 10. 

Foljande Iydelse: (Nuvarande) 

.."F9rb~llq~ts~~#tote skallhanas{ore marsn;tanaqs~tga.ng','· 
• .,.Arstii9tetkan uppdelasi en beslutande och,en infortnetande deL 
• . Tidoch plats. meddelas senast sex veckor rrorvag~·. 
-Kallelseoch roredragningslista sands senasttva veckorforearsmotet,': 
• 	 Motioner' skall·vara Forbundsstyrelsen tillhanda senastfyra veckor fore, 

. arsmotet; . 

Andras till: (Nytt forslag) 

'iI' Rorbundets~smoteskall hauas .rore. mars.manads utgang. 
•'·~sm5tet kan uppdelas ien beslutandeochen informerande del, 
• "~al1else sandssenastmaveckor rore arsmotet. < . . . 

• <la0tibtterskallvara'Porbundsstyrelsen tillhanda senasttvavec~orfote 

. ';' 

..'..•............•••arsmotet." .... /.. '.. ...., . . '. . ' .'. '.' 

• Arsmotesh~ui(ilitiga.rna skahaIlastillgangligapa hemsidan sena~tW~>v;~~~r. 

mnan arsmotef;Galler ejmotioner. . 	 ........ ' .... 

Genom foljande andring: 

• Fqrbundets arsmote ~kall haIlasforemars manads utgang;, 

.,A:r,slDO,tet kanllPpdelas i,ellbesiutande ochell'irtf0r'Irierande del.'; 

• .•fiei'eebplatsineddelo:s senast's@K vecJror ifOrvag; .... . 
.'E:~~tse,oQhfOredtagningsli~tas8J1,ds senast tva fYra veckorfore·arsm;ofet.:,+~ 
• Mononer skallvara.ForbuiIdsstyrelsen tillhanda' senast 'fyFatvi'veckol" fOre 

o "t t .... 	 .
'arsmoe.. ........ . '. ..' .. 	 .'.
.> . ....' 

.' A.rsmoteshandlingarnaska. hauas tillgangliga pahemsidan seneist tva veck9t 
Illnan arsmotet. Giiller ej motioner. 

/ /Lars Rydstedt 
Sekreterare 

~~ 
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Dalarnas Batforbund 


Forslag till arsprogram for ar 2015 

Verksamhet i Dalarnas Batforbund: 

-Arsmote 
-Forbundsrad (ordforande konferenser och medlems

moten) 
-Utveckling av ett forum for klubbordforanden och 

klubbmedlemmar for okat samarbete. 
-Styrelsemoten 
-Regionala utbHdningar iBas-M och Bas-K 
-Regionala utbildningar for ett bra batliv 
-Regionalt samarbete 
-Behandling av remisser 
-Sakerhetsbesiktningar 
-Forelasningar for ett rikare Batliv 
-Vidareutveckling av hemsidan pa Internet 

Verksamhet i SBU: 

Batriksdag 
Unionsrad 
Ordforandekonferens 
Forsakringskonferens 
Besiktningskonferens 
Miljokonferens 
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Dokumentinformation 
DokumentDamn Narvarolista Arsmote 2015 

Dokumentnummer NvIAmp2015/2015-03-14 

Informationsklass Styrelsen 

Ansvarig f6rfattare Lasse Rydstedt 

Dokumenttyp Narvarolista 

Narvarolista 

Namn E-post Bitklubb Medl. 

Lasse Rydstedt lars.rydstedt@telia.com Vattnas BK/OBF X 

0 

Ake Ollars ollarsl@telia.com Oalarnas batforbund X 
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