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Ånsvrorn zo2t
Protokoll ftirt vid årsmöte söndagen den l8 juli202l kl 10.00
Ordft)rande Lennart Rosell hälsade medlemmama som infunnit sig välkomna och tackade
Lotta& Peter samt alla gäster ftir gårdagens trevliga fest.

Följande medlemmar var n?irvarande på mötet:
Hakan Sandberg, Lennart Rosell, Alf Jacobsson, Jane Frennås, Leif Obert, Elisabeth
Lundblad, Robert Uhlig, Björn och lngela Johansson, Mats och Britta Pettersson, Lars
Andersson, Charlotta Alex6n, Peter Stopp, Mathias och Helen Söderholm, Lasse Krantz,
Tommy Glas6r. Dessa medlemmar representerade 15 medlemskap av ftireningens 24.

Dessutom deltog en hyrestagare, Per Wester, på mötet som åhörare med mötets godkännande.

§1-3. Mötets öppnade, behörighet och dagordning.
Mötet öppnades och forklarades i laga ordning utlyst.

§4-6. Val av ordfiirande, sekreterare och justeringsmän fiir mötet.
Till mötesordftirande valdes Lennart Rosell, sekreterare Lars Andersson och
justeringsmiin Robert Uhlig och Håkan Sandberg
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§8. Verksamhetsberättelse for 2020lästes upp av Mathias och gav inga
kommentarer.

§9. Den ekonomiska redovisningen for 2020 presenterades av Lars och gav inga
kommentarer.

§10-1 1. Revisorsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet for 2020.
2020 ärs revisionsberättelse lästes upp av Leif och som ftireslog årsmötet att ge

styrelsen ansvarsfrihet for 2020 vilket mötet bifiöll.

§12. Ersättning ftir eget arbete.
Styrelsens ftirslag var att bibehålla samma ersättning som 2021 vilket mötet biföll. 8

timmars arbetsplikt ftir medlemmar a 100:-/timma.

§13. Fastställande av årsavgifter fiir medlem 2022
Styrelsens ft)rslag var att bibehålla salnma årsavgifter, hyresavgifter och ersättningar
som 2021 vilket mötet bifttll. Medlemsavgift 600:- och båtplatsavgift 900:-.

I §7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Lennart och gav inga kommentarer.
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Medlem som anmäler sin båtplats for uthyrning iir befriad fran båtplatsavgiften men iir
fortfarande s§ldig att betala medlemsavgift.

§14. Fastställande av årsavgifter fiir hyrestagare20Z2
Styrelsens ftirslag var att bibehålla samma hyresavgifter som 202l vilket mötet bifrll.
Öwiga regler lor arbetsinsats samt bastuanvåindning fiir hyrestagare ftireslås
oftiråindrad.
Medlem som hyr 3000:- och icke medlem 3500 :-.
Hyra bastu 1000:-.

§15. Fastställande av ersättning till medlem liir uthyrnng202}
Styrelsens ftirslag var att bibehålla samma regelverk som 2021 vilket mötet bifrll.
Medlem som anmäler sin båtplats ftir ut§ming iir befriad fran båtplatsavgiften men iir
fortfarande s§ldig att betala medlemsavgift.
Den totala sunman av samtliga hyresbetalningar tillfaller föreningen och kommer då
hela ftireningen tillgodo.

Ingela Johansson lyfte dock att hon tycker att den nuvarande modellen är ekonomiskt
orättvis mot de som inte aktivt deltar i ftireningen. Efter en kort diskussion om ft)r och
emot modellen mellan medlemmarna så ståingdes frågan.

r §16,17. Val av styrelse, ordfiirande, revisorer och suppleant frr 2022
Valberedningen genom Tommy presenterade sina fiirslag enligt nedan som mötet röstade
for.
Mötet valde foljande:
Ordft)rande Lennart Rosell 1 år återstår
Sekreterare Charlotta Alexdn 2 år omval
Kassör Lars Andersson I år återstår
Ordinarie ledamot Marcus Drevik 2 år omval
Suppleant Lasse Krarfiz I år omval
Revisor Ingela Johansson 2 är nyval
Revisor Peter Stopp 1 år återstar
Revisorsuppleant Jane Frennås 1 år omval
Valberedning Tommy Glasdr I år omval
Valberedning Björn Johansson I år omval

Arbets gruppsansvariga :

Hamnområdet & båthuset
Båtplatser
Badbrygga
Grönområde

Marcus Drevik
Robert Uhlig
Tommy Glasdr
LawaPinz

I år omval
1 år omval
I ar omval
I ar nyval
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§18. Ersättning till styrelse och revisorer.
Beslutades vara oftiriindrade vilket innebär att styrelsen kan tillgodoriikna sig
motsvarande 8 timmars arbete/person sulmt revisorer 4 timmarlperson.
De arbetsgruppsansvariga registrerar sin tid i loggboken.

§19. Framtida större projekt i båthamnen, planering från styrelsen
Styrelsen presenterade kommande projekt for 2A22.

Ingvars Sjöbod
Styrelsen planerar att rusta upp/bygga om sjöboden till en sjöbod att ftirvara redskap
och större saker i. Styrelsen kommer ta fram ett ft)rslag som ftireningen kan
genomft)ra under nästa år.

Ändra golvfallet i bastun
Då vattnet inte riktigt rinner ut i dagens bastu då det saknas "fall" i golvet så tiinker vi
att det ska byggas om så all deltafungerar bättre.

Mötet hade inga kommentarer på projektftirslagen.

§20. Skall vi tilIåta uthyrning av bastu till externa intressenter
Föreningen har ffitt frågan från nåirboende grannar i området som inte åir medlemmar
om möjligheten att enbart hyra bastun på säsongsbasis.
Föreningen diskuterade för och nackdelar och enades om att inte gå vidare med ett
ftirslag på att hyra ut bastun utöver den ut§rning som frnns idag till de hyrestagare
som även hyr båtplats.

§21. Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§22. Övriga frågor
Lasse Krantz/LawaPiriz lyfte frågan om hur vi ser på badgäster till badanläggningen.
Skall vi ha en/flera s§ltar som informerar badgäster om att anläggningen ägs och
forvaltas av foreningen och inte åir en allmåin badplats?
Mötet enades om att styrelsen får i uppdrag att ta fram ett ftirslag på text till en s§lt.

Alf Jacobsson berättade lite om hamnens historia. Detta fu QA2D är det 50 år sedan de
ftjrsta båtama lades i hamnen (1971). Föreningen bildades 1969 och arbetet med att
uppfora hamnen startade året diirpå ftir att de ftirsta båtarna sjösattes i hamnen for
precis 50 år sen.
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. §21. Mötet avslutas

Lars Andersson (sekr.)
Justeras

Lennart Rosell (möt.ord.)

Håkan



 
 

Bilaga 1, Ekonomisk redogörelse för 2020 
Verksamhetsåret sträcker sig från 2020-01-01 till 2020-12-31.  

Årets resultat är 9274,15.  

För Y-bomsprojektet togs ett lån i SEB varav det vid årsskiftet kvarstår en skuld på 7564 kr. 

Medlemslån som togs upp vid köpet av Michael Gustafsson’s båtplats på 80.000 kr har 

amorterats med 16.000 kr. Detta lån löper utan ränta och med amortering utifrån vad 

föreningen har för ekonomiska möjligheter.  

 

Ekonomi 2020-12-31 
Resultaträkning  Delsummor  Summa 

Intäkter Debiterade medlemsavgifter 

2020 

14 400,00   

 Debiterade båtplatsavgifter 

2020 

11 900,00   

 Hyresintäkter båtplatser 2020 24 500,00   
 Hyresintäkter bastu 2020 4 000,00   
 Upptag lån SEB 250 800,00   
 Bidrag/gåva 210,00  305 810,00 
     

Kostnader Kontorsomkostnader 0,00   

 Arbetskostnader 2020 29 700,00   

 Hamnkostnader 233 042,31   

 Badbrygga 

Båthus 

Bastu 

4 672,40 
13 574,35 

1 420,00 

 
 

 Försäkring 2 551,00      
 Räntor 3 346,34   
 Övriga kostnader (hemsida, 

bankavgifter, simborgarmärken, 

mm) 

 
8 229,45 

  
296 535,85 

Årets resultat       9 274,15 
     

Resultaträkning     

Tillgångar Kassa  30,45      

 Bankgiro 68 659,67      

 Fordr medlemmar 33 151,00  101 841,12 
     

Skulder  Medlemslån 64 000,00      
 SEB 7 564.00  71 564,00 
     

 


