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Välkommen till UVB:s 
 

Årsmöte 2021 
 
Årsmöte med Upplands Väsby Båtsällskap kommer att hållas torsdagen den 18 februari 
klockan 19.00. På grund av rådande pandemi, och de rekommendationer som regering och 
myndigheter utfärdat, kommer årets Årsmöte att hållas digitalt. 
 
Av det skälet behöver vi din anmälan om deltagande senast den 10 februari. Vi kommer 
därefter att översända instruktioner för hur det digitala årsmötet kommer att genomföras och 
skicka ut gällande årsmöteshandlingar. 
 
Anmälan sker till sekreterare@uvb.nu (alternativt på telefon 070-322 30 71). 
 
Dagordning  
 
1. Mötets öppnande 
2. Mötets behöriga utlysande 
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 
7. Föredragning av revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen   
9. Förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021 
10. Fastställande av budget, avgifter och arvoden för verksamhetsåret 2021 
11. Fastställande stadgeändring avseende utökat antal ledamöter i styrelsen 
 antaget vid årsmötet 2020 
12. Val av styrelse, suppleanter, valberedning och revisorer 
13. Övriga val av kommittéledamöter och funktionärer 
14. Inkomna motioner 
15. Styrelsens förslag 
16. Rapporter och information från styrelsen om aktuella frågor 

- Status i det pågående arbetet med skrovrena alternativt biocidfria båtbottnar 2022 
- Sanering av båtbottnar samt gemensam upphandling av tjänst för sanering hösten 2021 
- Föreläggande om framtagande av provtagningsplan för miljöteknisk utredning enligt 
  MIFO fas 2 

17. Övriga frågor 
18. Mötets avslutning 
 
 
Verksamhetsberättelse, bokslut och budget 2021, revisionsberättelse, valberedningens förslag till ny 
styrelse 2021, verksamhetsplan 2021, samt beslutad stadgeändring från årsmötet 2020 kommer även 
att finnas tillgängliga fysiskt i Klubbhuset fr.o.m. den 11 februari. 
 
UVB Styrelsen  
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Information från styrelsen 

 
Sjösättning 2021 - KRANBÅTAR 

Boka redan nu in dagarna för sjösättningen 2021. De dagar som det handlar om är: 
24 och 25 april samt den 1 maj. Sjösättningslistor finns i klubbhuset fr.o.m. den 4 april. 
 
OBS! Under sjösättningsdagarna är varvsområdet avstängt (grindarna hålls låsta) för all 
biltrafik och bilparkering mellan kl. 07:00 och 15:30. 
 
 

Sjösättning 2021 - SMÅBÅTAR 
Sjösättning med handdragen kärra den 24 april, samling 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 
Kommunikationen med medlemmarna kommer ske via e-post eller anslag på Sällskapets 
hemsida. Det är därför viktigt att vi har korrekt mailadress till dig. På hemsidan under rubriken 
-Kontakt- kan du kontakta Sällskapet eller Ändra Adress och Båtuppgifter. 
__________________________________________________________________________ 
 

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

Medlemsaktiviteter 
I Sällskapet Kalender som du finner på hemsidan kommer, kommande aktiviteter exempelvis 
medlemskvällar, seglarskolor, fisketävlingar etc. att läggas ut och informeras om. Sällskapet 
reserverar sig dock för att aktiviteterna kan ställa in med kort varsel p.g.a. ändrade 
restriktionen från regeringen eller FHM under den rådande pandemin. 
 
 

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 
 


