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Årsmötesprotokoll Arilds Hamnftirening
Påskafton, lördagen den 23 april klockan 0900 på Rusthållargården i Arild

1. Årsmötet öppnades och ordfiiranden hälsade välkommen.

2. Yalav ordftirande och sekreterare.
Sittande.

3. Val av två justeringsmän att jämte ordfiirande justera årsmötets protokoll.
Christer Svensson och Richard Weibull

4. f,'rågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
Besvarades med Ja.

5. Dagordningen fastställdes.

6. Styrelsensårsredovisning.
Reparation av hamnbod avslutades. Ruffen reparerades, Slipen reparerades. Fungerat
hittills. Fyllnadsstenarna på drift. Fyllnadsmassor ilagda mellan stenama utanlttr stora
pirarmen. Teaterftjreställningen Gruffet i Hamnen genomftirdes framgangsrikt. Se
bilagor.

7. Revisornsberättelse,
Finns utlagd på nätet. Resultatet ffir 2010 redovisades av kassören. Årets resultat
37 .143 kr. Granskat av revisorema som godkänt resultatredovisningen.

8. Resultat och balansräkning fastställdes.

9. Frågan om ansvarsfrihet fiir styrelsens fiirvaltning.
Med Ja besvarad.

10. Val av styrelseordfiirande.
Valberedningens ftirslag: omval av Jan Eriksson. Godkiindes av årsmötet.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Lemart B har begåirt entledigande från sitt styrelseuppdrag. Ersättes enligt
valberedningens ftirslag av Max Garsten. Övriga sitter kvar eller omvaldes. I
framtiden fiirutsättes att man sitter kvar om man ej själv meddelar önskan att avgå.
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Telefon hamnfogde 0703-855 655



-\' j /i/
-:

-i 
*', FrGh

*-! 
I

iirLg:

Styrelsens sammansättning är 20ll-2012 blir således enligt årsmötesbeslut:

Ordfiirande: Jan Eriksson

Ordinarie ledamöter:

Rolf Lundgren (sekreterare)
Lars Bergwall (kassör)
Göran Elsmdn
Henrik Wettin
Max Garsten
Ulf Jacobsen

Suppleanter;

Lennart Wettin
Anna Fröberg

12. Yal av revisor och revisorssuppleant.
Oftiriindrat: Hans-Göran Arlock och Morgan Brodd

13. Val av valberedning. ( två ledamöter)
Oftiriindrat: Olle Jönsson och Stefan Laurell

14. Firmateckning i enlighet med fiireslagna stadgar fastställdes.

15. Förslag till kommande års budget.
Redovisades av kassören. 45 000 kronor avsättes Itir avskivning av akterft)rtöjningar.
Överskott beriiknas till 25 700 kronor.

16. Fastställande av medlemsavgifter och båtplatsavgifter.
Redovisades av kassören. Godkiindes. Bifogas

17. Beslut om arvoden till styrelse och revisor,
Oftirändrat. Godkiindes.
Ordfiirande
Sekreterare
Kassör
Styrelsemedlem
Samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter

18. Behandling av ärenden, som st5rrelsen hänskjutit till årsmötet.
Bomprojektet redovisades av Jan och Lars. Årsmötet godkiinde att deua projekt
genomfiires om utvärderingen faller väl ut.
I fttrsta omgången planeras i så fall bommar på utsidan av träbryggan, som ftirliings
med 1 meter. 18 bommar till ett pris av max 90 000 k. Montering mm = 45 000 k.
Skrivs av under 3 ar. (45 000kr/år).

Stadgeiindringama utlagda på hemsidan och redovisades och godkåindes av årsmötet,
dock med ett ändringftrslag enligt ftiljande. Möjligheter att att även köplatser skall
kunna gå i arv diskuterades och var ett önskemåI. Lydelsen " Båtplats kan efter
styrelsebeslut gå i arv till annan familjemedlem som aktivt nytjat båten och som är
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2000 k/år
1000 kr/år
4000 kr/år
500kriar
100 kr/möte
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fast- eller sommarboende i Arild med omnejd. Även köplats kan efter styrelsebeslut
gå i arv till annan familjemedlem som åA fastboende i Arild med omnejd.

Henrik W redovisades de viktigaste punktema i hamnordningen.

19. Behandling av ärenden, som väckts av medlem. Anmälan av sådant skall ske
skriftligen till styrelsen senast den 31 januari.
Inga

20. Övriga frågor.
Frågan kom upp om styrelsens ambition att korta båtplatsköns låingd. Möjligen kan
kön komma att stiingas. Förvärv av hamnen diskuterades. Inga beslut togs. Vidare
diskussioner inom styrelsen. Lennart B avtackades av ordfiiranden ftir lång och trogen
tj:inst

21. Tidpunkt då protokollet från årsmötet skall vara anslaget på posten och hamnen
och hemsidan:
Inom 3 veckor.
Styrelsen kallar inom kort till extra ftireningsmöte ftir antagande av
stadgeändringama.
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Rolf Lupdgren
Sekretehare
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Richard Weibull
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