
Årsmöte i Najadklubben   191129 
 
Ordförande öppnade mötet. 
 
1. Godkännande av dagordning 
Dagordningen för årsmötet godkändes. 
 
2. Val av ordförande till mötet 
Till ordförande för mötet valdes Sten Hansson. 
 
3. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Peter Malmqvist. 
 
4. Årets verksamhet presenterades 
Verksamhetsåret omfattar 1 september 2018 tom 31 augusti 2019. Klubben har under året haft 52 
betalande medlemmar. Under året genomfördes en rad aktiviteter, såsom träff på båtmässan med 
33 personer, Mälareskader med 7 båtar, sommarträff i skärgården i Norrviken med 7 båtar i början 
av juli, kräftskiva på Lökholmen, med tillhörande kappsegling i slutet av augusti med 13 båtar, samt 
årsmöte hos Odd Fellow i november med 24 personer.  
 
5. Verksamhetsberättelsen föredrogs och klubbens ekonomi presenteras 
Elisabeth redogjorde för ekonomin. Ekonomin är god och vi har 49.000 kr i kassan per 31 augusti 2019. 
Årsredovisning bifogas som bilaga till detta protokoll. Stämman fastställde verksamhetsberättelsen. 
 
6. Medlemsavgift 
Beslutades att medlemsavgiften fortsatt ska vara 200 kr per båt. Beslutades att person som deltar i 
våra aktiviteter som gäst ska kunna bli stödjande medlem och betala en avgift på 100 kr.  
 
7. Styrelsens ansvarsfrihet 
Stämman beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet. 
 
8. Val av styrelseledamöter 
Valberedningen föreslog omval av Ulf Holm och Sten Hansson på två år, samt nyval av Jerker Stenberg. 
Stämman biföll valberedningens förslag. Håkan Alnefelt, Peter Malmqvist och Elisabeth Jakobsson har 
ett år kvar på sin styrelseperiod.  
 
9.  Valberedningen 
Valberedningen omvaldes (Göran Granberg och Leif Lindberg). 
 
10. Presentation av hemsidan 
Ulf och Håkan  presenterade den nya hemsidan. 
 
 
Vid protokollet 
Peter Malmqvist 
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