Välkommen till Årsmöte i Hovås Askims Båtklubb
(HABK) 2019 med Sweboats Stefan Berne
Alla medlemmar i HABK – eller du som har för avsikt att bli medlem – och har
båt i Hovås småbåtshamn, hälsas hjärtligt välkommen till HABK:s Årsmöte
tisdagen den 2 april kl. 18.30 i Hovås Strandbars lokaler i Skeppargården längst
ner på Skepparvägen och alldeles vid infarten till Hovås-badet.
Vi inleder med att ”båtnestorn” Stefan Berne från Sweboat kommer och håller ett föredrag
om båtlivet i går, idag och i morgon samt informerar om Sweboats verksamhet. Stefan är
idag, efter ett helt yrkesliv inom båtbranschen, Sweboats västkustrepresentant med
medlemssupport, rekrytering och Marstrands Boat Show som de huvudsakliga
arbetsuppgifterna. Stefan är inbiten seglare, uppvuxen i Hovås och har nu sina bopålar i
Billdal, så han är synnerligen väl förtrogen med vår hamn och de utmaningar som HABK har
framför sig. Stefans ”input” blir värdefull för det visions-arbete HABK arbetar med!
En sjöräddare från R/S Hovås kommer också att informera om projektet med ett nytt
Båtlivshus/Sjöräddningsstation.

I pausen bjuder HABK på räksmörgås, kaka och kaffe/the
Dagordning Årsmötet
1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för årsstämman
4. Val av sekreterare
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om årsstämman stadgeenligt utlysts
7. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse
Publiceras på HABK:s hemsida från mitten av mars.
8. Beslut: Fastställande av resultat och balansräkning.
Dispositioner av vinst eller förslust.

9. Styrelsens ansvarsfrihet
10. Budget för 2018
11. Val av styrelse fram till nästa årsstämma
Ordförande
Övriga styrelseledamöter
12. Val av revisor samt en revisorsuppleant
13. Val av valberedning
14. Vaktsäsong 2018
15. Vaktlista 2019
20. Övriga frågor

Detta brev innehåller också årets vaktschema och inbetalningskort till
medlemsavgiften på 150 kronor. Det är viktigt att du anmäler dig till
Årsmötet senast 26/3-19 samtidigt som du betalar medlemsavgiften så att
vi kan beställa rätt antal smörgåsar! Det är också viktigt att du läser och
sparar vaktschemat och att vi även i år kan räkna med att du ställer upp
och vaktar en natt per säsong! Och kan du inte vakta just den föreslagna
natten är det helt OK att byta – prata med din båtgranne eller bryggvärd
om att du byter vaktnatt och glöm inte att föra in dina uppgifter i
loggboken som ligger i Vaktstugan. Vi kallar i år, liksom i fjol, fem båtägare
per vaktnatt. Styrelsen för Hovås Askims Båtklubb hälsar dig

varmt välkommen!

www.habk.se

