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1. Hans Larsson hälsade välkommen och förklarade 2010 års stämma öppnad 
2. Som ordförande för stämman valdes Hans Larsson. 
3. Antalet röstberättigade fastställdes till 270 st. Stämman godkände att kontroll av 

närvarande medlemmar endast skulle utföras om det vid röstning inte gick att fastställa 
utslaget klart eller om votering i någon fråga blev begärd. Inga fullmakter rapporterades.  

4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson. 
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Lars Rundstedt och Kenneth Norlén. 
6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2010 genomgicks. Hans 

Larsson påpekade att det blivit felskrivet i den utskickade balansräkningen. Av posten 
årets vinst om 25978 kr skall 5% (1299kr) vara fonderat.  

8. Hans Larsson redogjorde för revisionsberättelsen. 
9. Resultat och balansräkningen för 2010 fastställdes.  
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010 
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2010 godkändes med justering enligt pkt 7. 
12. Stämman beslutade att styrelsen under 2011 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 5 

suppleanter. 
13. Till styrelseordförande för 2011 valdes Hans Larsson.    
14. Till ordinarie ledamot för 2011-2012 valdes Henrik Jansson och Johan Assarsson. Till 

suppleant för år 2011-2012 valdes Kjell Persson, Peter Nauwerk och Christer 
Wiktorsson.  

15. Till kvalificerad revisor för 2011 valdes revisionsfirman BO Revisor AB. Michael 
Petersfeldt valdes som revisor. Till revisorsuppleanter för 2011 valdes Svante Persson 
och Jan Johansson. 

16. Till valberedning under 2011 valdes Christer Hansson, Anders Alvhede och Karin 
Amundsson  

17. Till säkerhetskommitté för 2011-2012 valdes Tommy Fagerström brygga B, Conny Frick 
brygga D, Stig Karlsson brygga E, Rolf Bengtsson brygga F samt Mats Olsson brygga G. 
Ordförande i säkerhetskommittén är Lars Palm. Medlemmarna i säkerhetskommittén kan 
byta brygga inom gruppen.   
Till festkommitté för 2011 valdes Jan Caiman och Max Petersfeldt. 

18. Medlemsavgiften för 2011 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.  
19. Styrelsens förslag om oförändrad sommarplatshyra för 2011 antogs av mötet.  
20. Styrelsens förslag om vinterplatshyra på hamnplanen utgörs av ett fast belopp + ett 

belopp beräknat på båtens storlek (längd x bredd i meter) 200 kr + 20 kr/m2 båtstorlek 
exkl. moms. Normal vintertäckning får sticka utanför båten, i annat fall debiteras den 
ytan täckningen upptar. Vinterhyra i vattnet är samma kostnad som på land. Styrelsens 
förslag till vinterplatshyra för 2011-2012 antogs av mötet.   

21. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2011 till 2500 kr när lokalen nyttjas 
mer än ett dygn, 1700kr för uthyrning maximalt ett dygn samt 600 kr för mötestillfällen. 
Dessa priser är inkl. moms. Depositionsavgift om 1000 kr tillkommer. 

22. Styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vartannat år per medlem för 2011 
antogs av mötet. Stämman antog styrelsens förslag att ett uteblivet arbetspass skall 
debiteras med 600 kr. Medlem med udda medlemsnummer gör arbetspass udda år (2011).  

23. Hans Larsson informerade om föreningens ansökan om LOVA bidrag. Föreningen har 
fått ett preliminärt förhandsbesked från Länsstyrelsen att ansökan kommer att beviljas nu 
i vår. När det gäller vår miljöstation: Det är inte tillåtet att deponera spillolja och 
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batterier vid hamnens miljöstation, det skall lämnas vid kommunens återvinnings-
central t.ex. Klovsten eller annan godkänd mottagare. Vi måste hjälpas åt att hålla en god 
ordning och inte slänga soppåsar bredvid eller ovanpå sopkärlen när dessa är fyllda.  

24. Styrelsen hade lämnat en proposition om fastställande av den begränsning av båtstorlek i 
hamnen som sedan ca 2 år är fastställd av styrelsen och redovisad på bl.a. hemsidan  
föranledd av en framställan från Lars Andersson vars nyinköpta båt överskrider max 
längdmått. Lars A menar att han inte orsakar några problem vid sin nuvarande båtplats 
ute på piren och begär dispens från regelverket. Följande synpunkter från mötet 
diskuterades: Mats Bjurefalk anser att ”sunt förnuft” bör gälla och att Lars A skall få 
dispens för sin båt på pirbryggan. Han påpekade också att det finns andra stora båtar som 
behöver flyttas av säkerhetsskäl. Lena Danielsson anser att föreningen endast genom 
tydliga regler kan lämna klara besked till medlemmar vid önskemål om platsbyte. Max 
Petersfeldt anser att fastställda regler skall gälla och påpekade att andra medlemmar som 
tidigare fått besked om att 13 meter är största båtlängd har rättat sig efter det. Lars 
Rundstedt anser att årsmötet skall ta beslut om dispens och se över regelverket. Michael 
Skarland anser att det skall vara mindre regler och mer sunt förnuft och därmed bevilja 
dispens. Fler medlemmar deltog i diskussionen med liknande argument för och emot. 
Hans Larsson sätter streck för diskussionen och ber årsmötet att rösta om två alternativ  
JA till styrelsens förslag att nuvarande regelverk skall gälla  
NEJ till styrelsens förslag och bevilja dispens för Lars Andersson. 
Inga fullmakter är inrapporterade och en röst per andel gäller. 27 medlemmar röstade JA 
till styrelsens förslag och 10 medlemmar röstade NEJ till förslaget att lämna dispens. 
Hans Larsson konstaterade att styrelsens förslag antogs av mötet. Lars Andersson frågade 
om hur han praktiskt skall gå till väga och Hans L svarade att han lämpligen bör ges 
rimlig tid att finna ny plats eller byta till mindre båt.  

25. Styrelsen föreslår oförändrat styrelsearvode om totalt 25000 kr inkl sociala avgifter, skatt 
etc. samt motsvarande belopp om 1750 kr till säkerhetskommittén. Lena D lämnar ett 
motförslag om att säkerhetskommittén skall få höjt belopp till 2500 kr. Mötet antog 
Lenas förslag om att styrelsen får 25000 kr samt att säkerhetskommittén får 2500 kr. 

26. Hans Larsson presenterade verksamhetsplanen och Gerhard Svensson budgeten för 2011. 
Flera mötesdeltagare var bekymrade över våra stigande elkostnader. Lena D föreslår att det 
bör redovisas en 3 års plan för reparationer.  

27. Styrelsens förslag om vakthållning (en vaktnatt per medlem) och en avgift på 1000kr för 
utebliven vakt antogs av stämman.  

28. Övriga frågor: Hans Larsson framförde styrelsens förslag att Olle Axén skall utses till 
”hedersprofil” enligt de kriterier tidigare årsmötet har beslutat. Mötet antog förslaget. 
Lars R framförde förslaget att Nils Nordlind, som tragiskt omkom i vintras postumt också 
utnämns till hedersprofil i föreningen. Mötet antog även detta förslag. Hans Larsson 
avtackade de avgående ledamöterna Mikael Sundberg, Johan Borggren och Jonas 
Davidsson med en applåd för ett gott samarbete och överlämnade en present från 
föreningen.  

29. Hans Larsson tackade för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.  
 

Ordförande, Hans Larsson  Vid protokollet, Anders Nilsson 

 

Justeringsman, Kenneth Norlén  Justeringsman, Lars Rundstedt 


