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Välkommen till UVB:s 
 

Årsmöte 2020 
 
Årsmöte med Upplands Väsby Båtsällskap kommer att hållas torsdagen den 20 februari 
klockan 19.00 i klubbhuset. 
 
Dagordning  
 
1. Mötets öppnande 
2. Mötets behöriga utlysande 
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 
6. Föredragning av revisorernas berättelse 
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020 
9. Fastställande av budget, avgifter och arvoden för verksamhetsåret 2020 
10. Val av styrelse, suppleanter, valberedning och revisorer 
11. Övriga val av kommittéledamöter och funktionärer 
12. Styrelsens förslag: 
 - Förändrade regler för Vakthållning 
 - Stadgeändring avseende utökat antal ledamöter i styrelsen 
13. Eventuella inkomna motioner 
14. Rapporter och information från styrelsen om aktuella frågor: 

- Miljöarbetet 
- Samarbete och möte med representanter från kommunen 

15. Övriga frågor 
16. Mötets avslutning 
 
 
Verksamhetsberättelse, bokslut och budget kommer att finnas tillgängliga i Klubbhuset fr.o.m.  
den 12 februari. Styrelsens förslag till ändrad debitering av båtavgifterna, förändrade regler för 
vakthållning samt stadgeändring avseende utökat antal styrelseledamöter bifogas kallelsen. 
 
 
UVB Styrelsen 
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Information från styrelsen 
 

Sjösättning 2020 - KRANBÅTAR 
Boka redan nu in dagarna för sjösättningen 2020. De dagar som det handlar om är: 
25 och 26 april samt den 2 maj. Sjösättningslistor finns i klubbhuset fr.o.m. den 5 april. 
 
OBS! Under sjösättningsdagarna är varvsområdet avstängt (grindarna hålls låsta) för all 
biltrafik och bilparkering mellan kl. 07:00 och 15:30. 
 
 

Sjösättning 2020 - SMÅBÅTAR 
Gemensam sjösättning av småbåtar sker i år under en dag, den 25 april fr.o.m. kl. 09.30. 
 
OBS! De dagar när kranbåtar sjösätts är varvsområdet avstängt (grindarna hålls låsta) för all 
biltrafik och bilparkering mellan kl. 07:00 och 15:30. 
 
 

Din E-postadress 
För att underlätta kommunikationen med medlemmarna kommer vi i ökad utsträckning 
använda oss av e-post. Vänligen följ länken på hemsidans första sida och registrera din  
e-postadress i formuläret. 
__________________________________________________________________________ 
 

www.uvb.nu 
Ta som vana att titta på Sällskapets nya hemsida. Där finner du de senaste informationerna 
om olika aktiveter som planeras i de olika sektionerna. 
 
 

Medlemsaktiviteter 
Årets kommande aktiviteter exempelvis medlemskvällar, seglarskolor, fisketävlingar kommer 
att läggas ut och informeras om i hemsidans kalender. 
 
 

Är du intresserad av styrelse eller funktionärsarbete? 
Upplands Väsby Båtsällskap är en ideell förening, vilket innebär att verksamheten hänger på 
vår egen medverkan. Gemensamt ska vi förvalta vår hamn och klubbholme. Till detta behövs 
alla, på ett eller annat sätt. Är du villig att bidra i detta arbete och ingå i styrelsen eller åta dig 
annat uppdrag - kontakta valberedningen, valberedning@uvb.nu 


