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Protokoll ordinarie årsmöte Arilds hamnförening, 

Påskafton, lördagen den 4 april 2015 klockan 0900 på 

Rusthållargården i Arild 
 

 
1. Årsmötets öppnande 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna 

 

2. Val av ordförande och sekreterare 

Jan Eriksson resp. Rolf Lundgren 

 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

Gunnar Krantz, Gunnar Andrén 

4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ok 

 

5. Fastställande av dagordningen 

Ok 

 

6. Styrelsens berättelse om det senaste verksamhetsåret. 

Upplästes av ordföranden. Bilder från årets olika aktiviteter visades och kommenterades. Mycket av årets 

arbete rörde återställning av hamnen och reparation av skador efter stormen Sven. (bilaga) 

 

7. Revisorernas berättelse om det senaste verksamhetsåret 

Upprättad av Hans-Göran Arlock och visades på skärm. Inga kommentarer. 

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner 

Årets resultat: 35 286 kr. Balansräkning: summa eget kapital = 78 297 kr. Tillgångar (skulder och eget 

kapital) = 180 093,81 kr (se bilaga) 

Styrelsen föreslår att årets resultat överföres till eget kapital.  

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Besvarades med ett enhälligt ja av årsmötet. 

 

10. Val av styrelseordförande 

Jan Eriksson 1 år 

 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Ordinarie ledamöter: 

Lars Bergwall omval 2 år 

Rolf Lundgren omval 2 år 

Göran Elsmén 1 år kvar 

Max Garsten  Omval 2 år 

Sören Elén  1 år kvar 

Magnus Bertelius 1 år kvar 

 

Suppleanter: 

Henrik Wettin 1 år kvar 

Torsten Rosin omval 2 år 

 

 

12. Val av revisor och revisorssuppleant 

Björn Fernström Nyval 1 år 

Suppleant: 

Krister Svensson Omva1 år 

 

13. Val av valberedning (två ledamöter) 

Olle Jönsson  Omval 1 år 

Stephan Laurell Omval 1 år 

 

14. Firmateckning 

Enligt fastlagda stadgar 

 

15. Förslag till kommande års budget 
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Se bilaga: renderar ett litet överskott under 2015. Inga frågor om denna. 

 

16. Fastställande av medlemsavgifter och båtplatsavgifter 

Föreslås oförändrade taxor och avgifter för 2016. Inga frågor. Godkännes av årsmötet 

(se bilaga) 

 

17. Beslut om arvoden till styrelse och revisor 

Oförändrade arvoden föreslås för 2016. Godkännes av årsmötet  

Ordförande  2000 kronor 

Sekreterare  1000 kronor 

Kassör  4000 kronor 

Övriga styrelseledamöter 500 kronor    

Samtliga  100 kronor per bevistat möte 

 

18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

Inga 

 

19. Behandling av ärenden, som väckts av medlem. Anmälan av sådant ärende skall ske skriftligen till styrelsen 

senast den 31 januari. 

Styrelsen föreslår en ändring till tre veckor före årsmötet. Bifalles. Stadgeändring efter beslut på nästa 

årsmöte 

 

20. Övriga frågor. 

Lars Ahlgren föreslår att styrelsen tar initiativ till att en ny slip bygges öster om lilla bro. Förutsätter 

finansiering av HK . Styrelsen föreslås tillsätta en arbetsgrupp som fortsätter påverka HK för att bygga en 

sådan. Årsmötet bifaller att styrelsen fortsätter driva denna fråga med HK  

 

21. Tidpunkt då protokollet från årsmötet skall vara anslaget på lämplig plats i Arild och på föreningens 

hemsida. 

18 april. Accepterades av årsmötet 

 

22. Mötets avslutande 

Ordföranden hälsade speciellt Björn Fernström välkommen som ny revisor i Arilds hamnförening.  

 

 

 

 

Rolf Lundgren    Jan Eriksson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Gunnar Krantz    Gunnar Andrén 
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