Styrelsens förslag till dagordning vid VBB ordinarie årsmöte,
Söndagen den 23 november 2014.
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Årsmötet öppnas.
Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet.
Mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet samt vara rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
för det senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
Fastställande av medlemsavgifter.
Val av:
a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för 1 år.
b. Övriga styrelseledamöter på 2 år.
c. Styrelsesuppleanter på 1 år.
d. 2 revisorer jämte en revisorssuppleant.
e. 2 ledamöter i valberedningen på 1 år, varav en
sammankallande.
VBB ansvars områden
Övriga förslag som väckts av medlem. (Förslag skall ha inkommit
senast 5 dagar före Årsmötet för att behandlas).
Övriga frågor.
Årsmötet avslutas.

Styrelsen

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2013-10-13 – 2014-10-13

Styrelsen för Vikens Bastubadare har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Kristian Resvik
Peter Klingberg
Lotta Strömgren-Jönsson
Leif Fredriksson
Kay Winqvist
Claes Pettersson
Michael Stigborn

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Fredrik Natt och Dag
Christer Johansson

Revisor
Revisor

Medlemsantalet i VBB blev 193 betalande familjer vilket är en succe utifrån vårt budgetmål
med 75 st och för att vara första aktiva verksamhetsår.
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten.
Vi har under verksamhetsåret fått igång vår bastuförening på ett föredömligt sätt där
nybyggarandan visar sig ända ut i medlemmarnas motivation och glädje.
Med stor stolthet kan vi konstatera att bastun även stod emot stormen Sven till skillnad ifrån
många andra som krossades och sjösattes ofrivilligt. Förbättringar sker kontinuerligt, vi har
tagit stort ansvar för Gräsabrygga och inte minst verandan som upplevde den soligaste och
mest besökta platsen i Vikens hamn.
I oktober plockade vi bort bryggan och byggde om vindskyddet med hjälp av 25 eldsjälar och
senare på söndagskvällen hade vi lite information och dans med levande musik. Vi har utökat
antalet öppettider med totalt 6 timmar för att öka kapacitet inte minst på söndagar som verkar
vara den mest populära bastudagen.
VBB har sammanfattningsvis haft en positiv utveckling vad gäller det finansiella resultatet
som hänger ihop med antalet medlemmar. Dessutom så har vi en stor skara ideella
bastuvärdar och styrelse som ställer upp inte minst med att hålla rent och snyggt.
Vi vill tacka alla för ett framgångsrikts år.
Viken november 2014
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