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Ärsmötesprotokoll Arilds Ham nförening
Påskafton, Iördagen den 7 april klockan 0900

på Rusthållargården i Arild

Arsmötets öppnande
Ordftiranden hälsade välkommen och öppnade arsmötet

Val av ordfiirande och sekreterare
Jan E, Rolf L

Val av två justeringsmiin att jiimte ordftiranden justera årsmötets protokoll
Christer Svensson och Gunnar Andr6n

Frågan om arsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Mail och hemsida. Ok enliet årsmötet

Fastställande av dagordningen
Till agendan tillades "övriga frågor"

Styrelsens berättelse om det senaste verksamhetsaret
Upplästes av ordftirande. Bildspel visades bl.a. från stormen ftirsta advent, som ställde till stora skador.
(bilaga). Önskemål framiiirdes att det i verksamhetsberättelsen framgår hur kölistan ftirändrats genom aren.

Revisoremas berättelse om det senaste verksamhetsaret
Uppvisades ftir genomläsning av mötesdeltagama.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
Uppvisades och gicks igenom. Depositionsavgifter ftirklarades, liksom de minskade intäkterna ftir fasta
hamnplatser. Kommunens investeringsplan ldr fiirbättringar i hamnen liksom fiirdelning av pengar mellan
de olika hamnarna i kommunen efterlystes. Vid arets slut fanns 261 000 i kassan.

Frågan om ansvarsfrihet ftir styrelsens ftirvaltning
Besvarades med enhälligt ja

Val av styrelseordftirande
JanE 1 ar

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Omval 2 ar: Göran E, Ulf Jacobsen, Anna Fröberg

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

Ordlorande : Jan Eriksson

Ordinarie ledamöter:

Rolf Lundgren (sekreterare)
Lars Bergwall (kassör)
Göran Elsm6n
Henrik Wettin
Max Garsten
Ulf Jacobsen

Val av revisor och revisorssuppleant
Hans-Göran Arlock och Morgan Brodd

Val av valberedning (två ledamöter)
Olle Jönsson och Stefan Laurell

Firmateckning
Enligt fastställda stadgar

Förslag tiil kommande ars budget

Suppleanter:

Lennart Wettin
Anna Fröberg
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Ari{ds llanr-rför
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Presenterades. Förlust på 1l I 100 pga. investering i fasta akterftirtöjningar och Y-bommar.
Kassaflödesanalysen visade dock att det finns 149 200 kvar i kassan efter dessa investeringar.

Fastställande av medlemsavgilter och båtplatsavgifter
Förslag från styrelsen: oöriindrat. Förslag framftirdes att höja alla avgifter 20%. Röstning genomftirdes och

arsmötet gick på styrelsens ftirlag. Oftiriindrade avgifter fastställdes sålunda

Beslut om arvoden till styrelse och revisor
Oftiriindrat

Behandling av tirenden, som strelsen hiinskjutit till arsmötet
Inga

Behandling av åirenden, som väckts av medlem. Anmälan av sådant iirende skall ske skriftligen till styrelsen
senastden3ljanuari.
Inga inkomna.

Övriga frågor
Fraga fran mötesdeltagare vad styrelsen har lor planer att öka antalet båtplatser. Detta klargjordes enligt
ftiljande: Bygg1 till träbryggan, vilket gav 7-8 nya platser. Skåirpt tilliimpning av regler for
båtplatsinnehavare som ej ftljer stadgar och hamnordning, vilket resulterat i 2 nya platser under aret.
Upprättat en {öriindring av Hamnordningen som möjliggör {tir medlemmar att tillftilligt utnyttja av
innehavaren outnyttjad hamnplats under sommaren.

Tidpunkt dåjusterat protokoll från arsmötet skall vara anslaget på lämplig plats i Arild och på ftireningens
hemsida.
Inom 3 veckor

Mötets avslutande
Magnus Berthelius avtackades ftir sina insatser som hamnkapten och Henrik W hälsades välkommen i denna
befatkring. Efter detta avslutades arsmötet.
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OrdftirandeSekreterare

Justeras:

Christer Svensson

-tt''r'-' -/1A1/<-
Gunnar Andråf
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