
Välkomna till Årsmötet 2022 i Hovås Askims 
Båtklubb (HABK) tisdagen den 26 april kl 18,30 
 Alla medlemmar i HABK hälsas hjärtligt välkomna till vårt Årsmöte tisdagen 
den 26 april kl. 18.30  hos Strandbaren på Skeppargården.
Vi inleder med att ”vinterseglaren” och HABK-medlemmen Fritiof Pontén 
berättar om 24-timmars seglingar – ett havets Sudoku, under ca en halvtimma.

Därefter bjuder HABK på räksmörgås, kaka och kaffe/the, innan Årsmötet 
börjar! Dagordning Årsmötet

1. Sammanträdets öppnande 9.   Styrelsens ansvarsfrihet
2. Godkännande av dagordningen 10. Budget för 2022
3. Val av ordförande för årsstämman 11. Val av styrelse fram till nästa årsstämma
4. Val av sekreterare        Ordförande
5. Val av justeringsmän        Övriga styrelseledamöter
6. Fråga om årsstämman stadgeenligt utlysts 12. Val av revisor samt en revisorsuppleant
7. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse 13. Val av valberedning
     Publiceras på HABK:s hemsida från början av april. 14. Motioner och stadgejustering – se hemsidan
 8.  Beslut: Fastställande av resultat och balansräkning. 15.  Vaktlista 2022
      Dispositioner av vinst eller förslust. 20. Övriga frågor

Liksom tidigare finner du alla Årsmöteshandlingar på vår hemsida www.habk.se
i början på april. Anmäl dig senast den 19 april på info@habk.se !

Under punkten ”Övriga frågor” kommer HABKs Bad- och Bastusektion att 
informera om projektet med att bygga ett soldäck med bastu samt vindskydd 
på piren längst ut i hamnen.

Med detta brev finner du också ett inbetalningskort på en oförändrad årsavgift 
på 200 kr som du antingen betalar till vårt plusgironummer 172070-5 eller 
swishar till 123 627 2371 – glöm inte att ange alla dina kontaktuppgifter, 
speciellt viktigt är att vi får din e-post adress!

Slutligen har vi skickat med årets vaktlista! Vi kallar fem båtägare att vakta vid 
de schemalagda nätterna och hoppas att du ställer upp! Kan du inte den 
föreslagna tiden går det utmärkt att byta till en tid som passar dig – se 
vaktinstruktionerna i loggboken i Klubbstugan!

 Styrelsen för Hovås Askims Båtklubb hälsar dig varmt välkommen!  
www.habk.se

mailto:info@habk.se
http://www.habk.se/

