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Protokoll fört vid Bolmens Hamnförenings årsmöte 2017-03-16 
 
Närvarande:  24 personer närvarade under mötet. Namnlista gick runt. 
 
§ 1 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§ 2 Stämman fann årsmötet vederbörligen utlyst. 

 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Till årsmötesordförande valdes Daniel Nygren och till årsmötessekreterare 

Torsten Mässgård. 
  
§ 5 Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Jan Salomonsson och Hans 

Sjöstrand. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Daniel Nygren och resultatrapporten lästes 

upp av Sivert Ohlsson och lades till handlingarna.  
  
§ 7 Revisionsberättelsen, av Bo Svensson och Hans Karlsson, lästes upp av Hans 

Karlsson och godkändes av årsmötet.  
 
§ 8 I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 
  
 Val § 9-11 
 
§ 9 Styrelse 

Enligt valberedningens förslag valdes;  
 
Vice ordförande 2 år   Per Johansson   
Kassör 2 år Mathias Palm 
Sekreterare 1 år * Hans-Gunnar Bremer  
Ledamot 2 år Sivert Ohlsson  
Ledamot och 
hamnkapten 2 år    Kenneth Simon   
Ledamot 2 år Kim Karlsson 
Suppleant 1 år Peter Ekström 
Suppleant 1 år Jan-Erik Karlsson  
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§ 10 Revisorer 
 Bo Svensson, sammankallande             1 år 
 Hans Karlsson  1 år 

Paul Svensson, suppleant  1 år 
 
§ 11 Valberedning 

Ingo Robisch, sammankallande  1 år  
Horst Marchner   2 år 
Mikael Eriksson  3 år 

           
§ 12 Fastställande av avgifter verksamhetsåret 2017 

Styrelsen anser att ekonomin är stabil och förordar samma avgifter som 2016.  
 Årsmötet biföll detta. 
  
 Utebliven arbetsinsats 500 kr 
 2016 var arbetsinsatsen i föreningsarbete i snitt 5 tim per person. Utebliven 
 arbetsinsats debiteras med 100 kr per timme och skickas ut i samband med 
 inbetalningskort medlems-/hamnavgift. Har man av någon anledning inte ställt 
 upp med egen arbetsinsats, så tillkommer det alltså en debitering på 500 kr. 
 Årsmötet biföll detta.  
 
§ 13   Avgifter och förmåner 

Verkställande delen av styrelsen; ordförande, sekreterare och kassör, samt 
truckförarna, godkändes av årsmötet att avgiftsfritt få vinterförvara sina båtar i 
varvet. Detta såvida inte någon medlem har behov att hyra varvet för reparation, 
då det ger företräde.   

 
§ 14 Kommande projekt  
 Målning av balkar. 

Byggnation av plank runt varvet och miljöstationen.  
Detta har föreningen ålagts att uppföra sedan det inkommit en anonym anmälan 
till kommunens miljökontor om stökigt och skräpigt runt varvet. 

 Bygglov söktes 2016 och föreningen fick det under sensommaren 2016. 
  
§ 15 Motioner 
 Avsättning större projekt 

Styrelsen har en avsättning av medel för projekt som kan kräva en större 
ekonomisk insats. Målsättning är att avsätta minst 10 000 kr per år eller efter 
förmåga. Renovering av piren, oförutsedda större reparationer eller som nyligen 
inköp av nyare truck är exempel på sådana tilltänkta projekt. 
Årsmötet biföll detta.  
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§ 16 Övriga frågor   

Inseglingsrännan till hamnen kan vara svår att observera då det under hösten 
varit, och är även nu, väldigt lågt vattenstånd. 
Förslag uppkom att sätta fler ensmärken så att rännan tydliggörs. 
Inga bojar då det kan missuppfattas vara fiskeredskap. 
Styrelsen för frågan vidare. 
 
Inga övriga frågor kom upp. 
  
Årsmötet tackade av sekreteraren Torsten Mässgård med en vacker blomma då 
han valt att avgå från styrelsen. Han tackade för alla åren som han varit 
sekreterare och passade tillfället i akt med att efter årsmötet visa ett bildspel med 
Bolmenanknytning från åren från 90-talet och framåt. 
 
Ordföranden riktade ett tack till Eva Estvik och Ann-Marie Berta för goda 
smörgåsar. 

 
  
 

………………………………. ………………………………… 
 Torsten Mässgård Daniel Nygren 
 Sekreterare   Ordförande 
  

 
Justeringsmän: 
 
 
………………………………..                ….……………………………...      

 Jan Salomonsson Hans Sjöstrand 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
* Nuvarande sekreterare Torsten Mässgård har bett om att avgå i förtid under sin valperiod. 


