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Protokoll fört vid Bolmens Hamnförenings årsmöte 2016-03-10 
 
Närvarande:   20 personer närvarade under mötet. Namnlista gick runt. 
 
§ 1 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§ 2 Stämman fann årsmötet vederbörligen utlyst. 

 
§ 3 Dagordning. En flytt av punkt 16 till 9.1 och Val av styrelse till punkt 9.2 

godkändes. 
 
§ 4 Till årsmötesordförande valdes Per Johansson och till årsmötessekreterare 

Torsten Mässgård. 
  
§ 5 Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Ulf Andersson och Mathias 

Palm. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelsen och resultatrapporten lästes upp och lades till 

handlingarna.  
 
§ 7 Revisionsberättelsen, av Bo Svensson och Hans Karlsson, lästes upp av Hans 

Karlsson. 
 
§ 8 I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 
  
 Val § 9-11 
 
§ 9.1 Stadgeändring 

Förslag till årsmötet om stadgeändring punkt 8.1 i Bolmens Hamnförenings 
stadgar. Detta med anledning av beslut på förra årets årsmöte om att tillsätta en 
vice ordförande. Det krävs två på varandra efterföljande föreningsmöten för att 
verkställa beslut om ändring i stadgarna.   

 Årsmötet godkände detta och stadgeändringen fastställdes. 
 Ny lydelse blir: 

”Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, 
hamnkapten, kassör, sekreterare och 2 övriga ordinarieledamöter samt 2 suppleanter. 
Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. 
Ordförande och 3 ledamöter väljs udda år och vice ordförande samt 2 ledamöter 
jämna år” 

 
§ 9.2 Styrelse 
 Enligt valberedningens förslag valdes ordförande på två år Daniel Nygren. 
 Enligt valberedningens förslag valdes vice ordförande Per Johansson ett år. 
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Sekreterare 2 år   Torsten Mässgård   
Ledamot  2 år Kim Karlsson 

  Suppleant  1 år Peter Ekström  
Suppleant  1 år Jan-Erik Karlsson 
 
 

§ 10 Revisorer 
 Bo Svensson, sammankallande             1 år 
 Hans Karlsson    1 år 

Paul Svensson, suppleant   1 år 
 

§ 11 Valberedning 
Josef Berta , sammankallande   1 år  
Ingo Robisch      2 år 
Mathias Palm    3 år 

           
§ 12 Fastställande av avgifter verksamhetsåret 2016 

Styrelsen rekommenderar årsmötet oförändrade avgifter för 2016. 
 Årsmötet godkände detta. 
 
 Utebliven arbetsinsats  

2015 var arbetsinsatsen i föreningsarbete i snitt 6 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 600 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 vid Miljöstationen och varvet 
 Förslag – stenplattor vid bänkarna vid piren 
  
 Skicka ut kallelse via mejl och hemsida. 
  
§ 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. Byte av truck eller oförutsedda större reparationer är exempel på 
sådana tilltänkta projekt. 
Kassören Sivert ställde ett förslag om extra bankinsättning av medel utöver de  
10 000 som tidigare fastställts. Sivert förslag var att 20 000 kr utöver dessa 
skall tas från vårt rörelsekapital och sättas in på avsättningskonto då kassan är 
vid god vigör.   
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 Årsmötet biföll detta. 
 
 
§ 16 Övriga frågor   
  

 
 Ordföranden framförde också ett stort tack till Pia Johansson och Eva Estvik för 
 de goda mackorna de gjort till årsmötets fika. 

 
 

  
 
 

………………………………. ………………………………… 
 Torsten Mässgård   Per Johansson 
 Sekreterare   Ordförande 
  

 
 
 
………………………………..         ….……………………………...      

 Ulf Andersson   Mathias Palm 
 Justeringsman   Justeringsman   
  
 

 


