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Protokoll från Arsta Havsbads Bastubadarcällskaps

årsmöte 2017-05{6 vid bastun.

1. Arsmötets öppnande:
Bastukommitt6ns ordfönande Sten Norin förklarar mötet öppnat och hålsar alla
närvanande välkomna, (14 st medlemmar närvarande).

2- Ärsmötets behöriga utlysande:
Mötet beslöts vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning:
Föreliggande dagordning godkändes. (se bilaga 1)

4 Val av ordförande för mötet:
Sten Norin valdes till mötesordförande.

5. Val av sekreterare för mötet:
Elizabet Sjögren valdes till sekreterare för mötet.

6- Val av två justerare tillika rösträknare:
Arne Lindau ocfr Birger Sjögren valdes tilljusteringsmän tillika rösträknare.

7. Arsberåttetse ör verksamhetsåret 2016:
Bastukommitt6ns ordförande Sten Norin redovisade för2016 års verksamhetsberättelse,
vilken godkändes och lades tillhandlingama. (se bilaga 2)

B. Ekonomisk berättelse för är 2016:
Bastukommitt6ns ordförande Sten Norin redogjorde för bokslut och ekonomisk berättelse
för 2016, som godkändes ocfr lades till handlingama. (se bilaga 3)

9. Revisionsberättelse för år 2016:
Bastukommift6ns ordförande Sten Norin läste upp revisionsberättelsen som lades till
handlingama. (bilaga 4)

10. Fastställar;§e av resultat och balansräkning:
Resultrat och,balansräkningen fiastställdes av mötet.

11 Disposition av resultat enligt balansräkning:
Mötet beslöt att 2016 års resuhat överörs till ny räkning

1 2. Ansvarsfrihet for bastukommitt6n:
Bastukommitt6n beviliades ansvarsftihet ienlighet med revisionsberättelsen.



13.

14.

Fastställande av medlemsavgift för år 2018 (2017, 150:-).
Medlemsavgiften för år 2018 fastställdes oförändrad till 150 kronor.

Uthyming av bastue
Arsmötet godkände att fortsätta med uthymingen, ocfr då endast till medlemmar i Ärsta
Havsbads Samfällighet. Den som hyr måste ocksa vara medlem i bastubadarsällskapet
uthymingsavgift 150 kr. Sören Olsson tar hand om uthyrningen fram till nästa årsmöte.
Elizabet Sjögren och Sören Olsson ska sammanställa ordningsregler.

Fastställande av badtider fram till nästa årsmöte 2018:
Mötet beslöt om nya badtider. (se bilaga 5)

Val av bastukommitt6 för tiden fram till nästa årsmöte:
Till ledamöter i bastukommitt6n valdes enhälligt enligt nedan.
Ordförande: Sten Norin
Sekreterare: Elizabet Sjogren
Kassör StefanJohannesson

Val av två suppleanter för tiden fram till nästa årsmöte:
Till suppleanter valdes Stig Undqvist och Kicki Nordell.

Val av adjungerad ledamot
Till adjungenad ledamot valdes Bo Hellberg

Val av valberedning och sammankallande:
Mötet valde Birger Sjögren oö Ame Lindau, varav Ame utsågs till sammankallande.

Tidpunkt för sommarens avslutningsfest:
Mötet beslöt att festen ska hållas den 2 september kl 18 00

Övriga frågon
lnga övriga frågor

Tid för årsmöte 2018:
Mötet godkände förslaget att årsmötet 2018 skall ske den 5 maj klockan 16 O0

Mötets avslutning:
Årsmötets ordförande Sten Norin avslutade mötet

Elizabet Sjogren
sekr. vid mötet

Protokollet justeras:
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Birger Sjfuren Ame Lindau
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Arsta Havsbads
bastubadarsällskap

2017-05-06

Förslag till dagordning vid årsmöte lördagen den 6 ma12O17

1. Arsmötets öppnande
2. Arsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Arsberättelse for verksamhetsåret 2016
8. Ekonomisk berättelse för år 2016
9. Revisionsberättelse för år 2A16
10. Fastställande av resultat och balansräkning
11. Disposition av resultat enligt balansräkning
1 2. Ansvarsfrihet för bastukommitt6n
13. Fastställande av medlemsavgift för år 2018 (2A17 , 150:-)
14. .Uthyrning av Bastun??
15. Fastställande av badtiderfram till nästa årsmöte. (se sep. förslag)

* sommartider 3 juni - 30 sept 2017
* hösttider oktober 2017
* vintertider november 2017 - mars 2018
* vårtider april - maj 2018

16. Val av bastukommittö for tiden till nästa årsmöte
*Ordforande
* Sekreterare
" Kassör

17. Yal av två suppleanter för tiden fram till nästa årsmöte
18. Val av adjungerad ledamot
19. Val av valberedning och sammankallande
20. Tidpunkt for sommarens avslutningsfest (Förslag lördag 2 september)
21. Övriga frägor.22
22. Tid för årsmöte 20'18 (Förslag lördag den 5 maj)
23. Mötets avslutning
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Årsmöte 2017-05-06

Verksomhetsberättelse för ÅrstohovBostubodorsällskop .2016

Årsmotet genomfördes som brukligt är i bostun tördagen den 7 moj.
Vi vor 15 stycken medlemmor som på ett lugnt och värdigt sett genomförde
?Ot6 års årsmöte.

Styrelse odjungerade ledormöter och volberedning.
Till ordföronde voldes Sten Norin, till sekreterare Elizabet Sjögren och till kossör
voldes Sören Olsson.
Till suppleange? voldes Stig Lindqvist somt Ingrid Kokk.
Till volberedning omvaldes Kicki Nordell och Arne Lindou (Arne sommonkollonde)
Adjungeronde ledormot med kontokter mot somfölligheten voldes Bo Hellberg.

Medlemsantol och ekonomi. ( Siffror inom porontes ovser ä12015)
Bostusällskopet hode under året 38 (38) betolonde medlemmor somt en

hedersmedlem. Dettq gov en intökt på 5,800:- ( 5,700) Uthyrning ov bostun hor under
året gett en intökt på 400;- ( 600:-)
Verksomhetsåret slutode med ett överskott S aSe:- $216t-)
.Elkostmd
Den största utgiften, elen till vårt bostuaggregot hor legot på ungefar sommo

kostnod de sisto två åren. 2OlS londode den på 3,777t- och för detto bokslutsår
homnode kostnoden på, +.ztz;-
Från årsskiftet 2013 hor hor elen seporerots mellon Stugägorföreningen och
Tennisklubben somt Bostun, så vorje förening betolor sin egen el fullt ut. somt ott vi

delor på de fosto kostnoderno.

Detta har inneburit ott elkostnoden för bostun hor halverats.

Underhåll ov bostun
Under året hor inga speciello åtgarden vidtogits nör det gäller underhåll
förutom städning och ollmänt underhåll.

Avslutningsfest.
Avslutningsfesten hölls troditionsenligt, detto år den 3 septemberi. Vi vor en hörlig
blondning ov glodo "gubbor och gummor" Som somlodes runt grillen med ett glas vin i

honden.

För Årsto Havsbods Bastubodorsäl lskop

Sten Norin / ordfarande.

Ärsmötet.
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Resultaträkning

lntäkter

Medlemsintäkter

El-intäkter

Hyror

Summa:

Kostnader

El-kostnader

Omkostnader

Pg-avgifter

Överskott

Summa:

Balansräkning

Tilleånear

Plusgiro

Summa tillgångar:

Skulder

Underhållsfond

Årets överskott

Årsta Havsbads bastubadarsällskap

Ekonomisk raPport t6-12-3L

5.800

0:-

400:-

6.200:-

4-212:-

200:-

935:-

852:-

5.2fi):-

22.464-

22.4il2-

27.6!2:O9

852:-

22.464:O9Summa skulder + eget kaPital

Årqta

fr--Qn-'*
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Revisionsberättelse för Årsta Havsbads Bastubadarsällskap

För perioden l Januari titl och med 31 December 2016

Jag har gått igenom rtikenskapem4 kassabok, postgiro och verifikationer och funnit att

de överensstZimmer med vad som bokförts och att det dtirvid uppkomna Överskottet

pä8521« tir korrekt beriiknat.
ittikenskapema iir utförda med noggrannhet, och jag har inte funnit något att anmiirka^

Bromma

26 JanuaÅZDl7
\_-

,/' / '/ ? /,/

««fu;[|a'a77
Förtroendevald ftreningsrevisor i fusta Havsbads Samliillighetsforening
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Årsta Havsbads Bastubadarsällskap

Bastutider: Som ma r/Vi nte r lV är 2OL7 -20tg

3 juni - 30 sept.

7 okt - 28 okt

11 nov

25 nov

9 dec (luciabad)

31 dec (nyårsbad)

27 jan

24 f ebr

30 mars (långfredag)

7 april-28 april

Damer månd/torsd 17.00 - 18.00

Herrar onsd/lörd 17.00 - 18.00

Damer lörd

Herrar lörd

Herrar lörd

Herrar lörd

Herrar lörd

Herrar lörd

Herrar lörd

Herrar lörd

Herrar Iörd

Damer lörd

Herrar lörd

Damer Iörd

Herrar lörd

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

13.00 -14.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

5 maj -26 maj

OBS. Långfredagen 30 mars ersätter lördagen 31 mars

Frågor angående dambastu kontakta Elizabet Sjögren


