
 
 

        Protokoll 
 
ÅRSMÖTE 
 
Tid: onsdagen den 15 mars 2014. 
Plats: Westerby Gård, Ingå. 
 
Närvarande:  
Styrelsen: Kim Djupsjö, kommodor 
 John Fagerholm, vicekommodor 
 Mikaela Kauppala, vicekommodor & sekreterare 
 Christer Buddgård 
 Mikael Schönberg 
 Jonas Svanbäck 
 
Övriga:  Rolf Nyholm 
 Tom Schubert 
 Gustaf Fleege 
 Siv Fleege 
 Christian Carlsson 
 Lisse Henricson 
 Bengt Henricson 
 Martin Larsson 
 Robert Eichholz 
 Marja Eichholz 
  
1. Kommodoren öppnade mötet kl.14.08 och valdes till mötets ordförande. 
 
2. Till mötets sekreterare valdes Mikaela Kauppala. 
 
3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes John Fagerholm och Robert 

Eichholz. 
 
4. Mötet konstaterades stadgenligt sammankallat och beslutfört. En annons har varit 

införd i Hufvudstadsbladet och Västra Nyland 1.3.2014. Alla medlemmar har 
dessutom fått en personlig inbjudan till årsmötet per brev. 

 
5. Ordförande redogjorde för paragraferna som skulle genomgås under årsmötet. 
 
6. Verksamhetsberättelsen genomgicks, renskrevs och godkändes.  
 
7. Bokslutet presenterades av klubbens skattmästare, som också läste upp 

revisionsberättelsen. Bokslutet för år 2013 visar på +7725,84 €. 
 
8. Mötet beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen för det av revisorerna godkända 

bokslutet 2013.  
 



 
 

 
9. Medlemsavgifter: Medlemsavgifterna föreslogs vara oförändrade, d.v.s. 50 € för 

seniorer och 15 € för juniorer. Förslaget godkändes. 
 
10. Besiktningsavgifter:  

 
Tidigare besiktningsavgifter:  
Medlemmar har erlagt en avgift på 35 € för årsbesiktningen och en avgift på 50 € 
för skrovbesiktningen. Icke-medlemmar har erlagt en avgift på 50 € för 
årsbesiktningen och en avgift på 75 € för skrovbesikningen. Besiktningsavgifterna 
hölls oförändrade. Det diskuterades möjligheten att medlemmar skulle kunna 
betala sin besiktning på förhand eftersom medlemmar framfört ilska över att 
fakturan på besiktningen kommer så långt efter själva besiktningen. Styrelsen har 
under tidigare år funderat flera omgångar på en lösning på detta problem men 
inte hittat en lösning som har tillfredsställt alla parter. 

 
11. Lägeravgiften föreslogs höjas från 50 € till 60 €. Inskrivningsavgiften (endast för 

seniorer, 50 €) hölls oförändrad. Det kom ett förslag på att styrelsen skulle kunna 
fundera på att höja inskrivningsavgiften eftersom klubbens tillgångar trots allt är 
värda över 28.000 €. 

 
12. Styrelsemedlemmarnas mandat diskuterades eftersom det detta år råkade sig så 

att tre medlemmars mandat gick ut samtidigt. För att dett inte skall hända på nytt 
beslöt årsmötet att förkorta två återvalda medlemmars mandat från tre till två år. 
Årsmötet valde följande funktionärer för år 2014: 

 
Styrelse:   
Kommodor Kim Djupsjö (återval) 
Vicekommodor John Fagerholm (återval) 
Vicekommodor Mikaela Kauppala (återval) 
Styrelsemedlemmar Mikael Schönberg (mars 2013-mars 2016) 
 Christer Buddgård (återval, mars 2014-mars 2017) 
 Jonas Svanbäck (återval, mars 2014-mars 2015) 
 Filip Björklöf (återval, mars 2014-mars 2015) 
 Robert Eichholz (nyval, mars 2014-mars 2017) 

 
Verksamhetsgranskare: Martin Larsson (mars 2014-mars 2016) 

 
Supplent till 
verksamhetsgranskaren: Gustaf Fleege (mars 2014-mars 2016) 

 
Besiktningsnämnd: Robert Eichholz (ordf.) 
 Nisse Larsson  
 Rolf Nyholm  
 Christer Buddgård  
 Lars Tandefelt  



 
 
Seglingsnänmd: John Fagerholm  
 Bengt Henricson (ordf.)  
 Martin Larsson  
 Jonas Svanbäck  

 
Juniornämnd: John Fagerholm  
 Mikaela Kauppala  
 Martin Larsson (ordf.)  
 Jonas Svanbäck  
 Jonas Jungar  
 Kim Djupsjö  
 Filip Björklöf  
 
Skämmötomtar: Christer Buddgård  
 John Fagerholm  
 Jonas Svanbäck  

 
Hamnkapten: Jonas Svanbäck  

 
Båtfogde: Jonas Svanbäck  

 
Vintertomte: Mikael Schönberg 

 
Webmaster: Mikael Schönberg  

 
13. Övriga ärenden:  

 
Till styrelsens kännedom har kommit ett förslag på att i samband med 
jubileumsmiddagen, som ordnas 5.7.2014, premiera personer som i flera års tid 
gjort ett oersättligt arbete för klubben. I förslaget föreslås Bengt Henricson och 
Martin Larsson utnämnas till hederskommodorer. Barösunds Segelklubbs stora 
förtjänsttecken i guld nr. 5 föreslås tilldelas Bengt Henricson. Barösunds 
Segelklubbs stora förtjänsttecken i guld nr. 6 föreslås tilldelas Alf Bäckström. 
Barösunds Segelklubbs stora förtjänsttecken i guld nr. 7 föreslås tilldelas Rolf 
Nyholm. Barösunds Segelklubbs förtjänsttecken i silver nr. 4 föreslås tilldelas 
Mikaela Kauppala. Barösunds Segelklubbs förtjänsttecken i silver nr. 5 föreslås 
tilldelas Jonas Svanbäck. Barösunds Segelklubbs förtjänsttecken i silver nr. 6 
föreslås tilldelas Kim Djupsjö. Förslaget understöddes. 
 
Bryggan och offerten som inkommit presenterades. En offert från Top Marine i 
Estland har inkommit. Enligt företaget skall klubben inte betala någon skatt på 
bryggan. Detta måste utredas före något beslut tas. Bryggan skulle vara en 
helponton med ett lock av trä. Offerten innefattar även kättingar och vikter. 
 
Planerna för jubileumsmiddagen presenterades och diskuterades. Jubiléet 
kommer att firas 5.7.2014 med en middag på gräsmattan på Skämmö. Transport  



 
 
med taxibåt kommer att ordnas från byn. Maten kommer att lagas och serveras av 
någon cateringfirma. 

 
14. Kommodoren avslutade mötet kl. 15.55. 
 
 
Ingå 15.3.2014 
 
 
      
Kim Djupsjö, ordförande 
 
 
      
John Fagerholm, protokolljusterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
Mikaela Kauppala, sekreterare 
 
 
      
Robert Eichholz, protokolljusterare 


