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Föredragningspunkt 

 

1/ Styrelsens ordförandes inled-
ning 

Eilert Olsen inledde mötet med att hälsa alla välkomna. 

2/ Val av ordförande och sekrete-
rare för årsmötet 

Lars Skagset valdes som ordförande och Laila Danielsson valdes 
som sekreterare för mötet.. 

3/ Fastställande av röstlängd för 
mötet 

Röstlängden (bilaga i ÅR) fastställdes. 

4/ Val av protokolljusterare och 
rösträknare 

Niklas Väisänen valdes som justerare av protokoll och rösträknare. 

5/ Fråga om årsmötet har utlysts 
på rätt sätt 

Beslut togs om att årsmötet har utlysts enligt stadgarna. 

6/ Fastställande av föredragnings-
lista 

Föredragningslistan fastställdes. 

7/ Styrelsens årsredovisning för 
2021/22 

Inge Danielsson föredrog årsredovisningen för 2021/22. Inge lyfte 
fram det ökande antalet medlemmar i föreningen, färdigställande av 
båthamnen och utbyggnaden av terrassen runt föreningslokalen.  

8/ Revisorernas berättelse  Revisorernas berättelse gicks igenom. Det lämpliga att i ökad ut-
sträckning kommunicera styrelsens beslut och protokoll diskutera-
des. En felaktig not i förslaget till årsredovisning ska rättas innan 
årsredovisningen läggs ut på hemsidan. 

9/ Beslut om fastställande av års-
redovisning och ansvarsfrihet för 
styrelsen för 2021/22. 

Beslut togs om fastställande av årsredovisningen för 2021/22 och att 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10/ Val av ordförande, ledamöter 
och suppleanter i styrelsen. 

Något beslut om ny styrelse kunde inte fattas vid årsmötet. Årsmötet 
beslutade därför att ett nytt årsmöte kommer att hållas den 1 oktober 
2022. Till dess ska en ny valberedning bestående av Morgan Hard, 
Niklas Väisänen och Ingela Karlsson ta fram ett förslag till styrelse 
och övriga funktioner. Bland dessa funktioner ska ingå en WEB-an-
svarig. Nuvarande styrelse och webbredaktör kommer att fortsätta 
sitt arbete fram till 1 oktober. Beslut togs också om en arbetsdag i 
anslutning till årsmötet. 

11-12 Val av revisorer och val-
berdning 

Se ovan 

13/ Fastställande av medlemsav-
gift 

Beslut togs om oförändrad medlemsavgift på 200 kr per år och hus-
håll/fastighet. 

14/ Fastställande av verksamhets-
plan 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes. Här prioriterades 
inköp av möbler till föreningslokalen. Inköpet ska föregås av att ett 
förslag till ny interiör redovisas och diskuteras med medlemmarna. 

15/ Styrelsens förslag om avgifter 
för båthamn m.m. 

Beslut togs om oförändrade avgifter för parkering, gästbrygga och 
båtramp och båthamn.  

16/ Övriga frågor En fråga ställdes om föreningen kan spara medel över åren och på 
så sätt bygga upp ett kapital. Svaret är i princip ja. När det gäller 
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båthamnen bokförs avgifter, bidrag och övriga inkomster mot en re-
perationsfond. Denna kan anpassas till ett bedömt framtida behov 
exempelvis lagning av bryggor, muddring etc. När det gäller bidrag i 
övrigt till föreningen måste vi använda dem till de ändamål vi ansökt 
om. Vi är också redovisningsskyldiga när arbetet är klart.  

l17/ Mötet avslutas Lars Skagset tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 


