
  Sida  

1 (4) 

 

 

      
Ärende 

ÅRSMÖTE 
 
Tidpunkt (datum och klockslag) 

2012-02-23, kl. 19:10 – 20.35 
Plats (lokal och adress) 

Åsö föreningsråd, Färgargårdstorget 1, Sofiasalen 
Kopia till 

 

 
Deltagare 

25 medlemmar enligt närvarolista, protokolls-

bilaga 1 och  

2 köande till båtplats enligt protokollsbilaga 2 

 
 

 

 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

1. Mötets öppnande 

 Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna 

och förklarar årsmötet öppnat.  

 P-A redovisar innehållet i ett meddelande från Lennart 

Tocklin angående hans fars, hedersmedlemmen Stig Tocklin, 

bortgång. För att hedra minnet av Stig hålls en tyst minut. 

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen 

 Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen. 

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst 

 Årsmötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning. 

 

4. Fastställande av röstlängd, fullmakt skall innan mötet läm-

nas till styrelsen 

 Det beslutas att närvarolistan avseende medlemmar i HBK 

(protokollsbilaga 1) ska utgöra röstlängd. 

 Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför 

årsmötet.  

 

5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera da-

gens protokoll samt val av 2 rösträknare 

 Årsmötet väljer Fredrik Lindkvist och Kalle Lilja att vara 

justeringsmän och rösträknare. 
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6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll 

 Protokollet från höstmötet den 22 november 2012 läses 

upp av vice sekreterare Göran Olsson. 

 P-A Söderdahl kommenterar några av punkterna i protokol-

let; nämligen möte med Idrottsförvaltningen angående 

Henriksdalshamnen, åtgärdsplan avseende Holmen, fel på telefo-

nen på Holmen samt namn på stugansvariga. 

 Årsmötet godkänner protokollet. 

 

7. Skrivelser och rapporter/Henriksdalshamnen 

 P-A Söderdahl redogör för ett möte han har haft med pro-

jektledaren för Henriksdalshamnen, Mikael Johansson. P-A upp-

lyser att HBK behov av utrustning i hamnen diskuterades vid 

mötet samt att arrangemang med bojar och platsbredd nu är be-

stämda. P-A meddelar att antalet båtplatser beräknas bli 75 och att 

det om ca en månad kommer att vara klart vilka som tilldelas 

platserna. Vissa övriga arrangemang diskuteras.  

 P-A lämnar information om kösystemet och om prissätt-

ningen; vilket ger ett pris på ca 3.000 kr per plats. Han uppmanar 

de närvarande att höra sig för om det finns någon lokal tillgänglig 

för HBK i Henriksdalshamnens närhet.  

 

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och 

med punkt elva 

 Mötet väljer Ulf Selberg (”Grulf”) att leda dagens förhand-

lingar till och med punkt 11. 

 

9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2011 

 Ulf Selberg redogör, i enlighet med stämmans 

godkännande, för huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen och 

till berättelsen hörande rapporter från funktionärerna 

(protokollsbilaga 3).  

 Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i 

förvaltningsberättelsen enligt protokollsbilaga 4. P-A Söderdahl 

lämnar tilläggsinformation avseende förhyrning av föreningslo-

kaler. 

 Stämman beslutar att godkänna såväl verksamhetsberät-

telsen som förvaltningsberättelsen. 

 

10. Revisionsberättelse 

 Revisorssuppleant Lars Lindholm redogör för innehållet i 

revisionsberättelsen (protokollsbilaga 5). 
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 Stämman godkänner revisionsberättelsen. 

 

10 a. Disposition av verksamhetsårets resultat 

 Årsmötet beslutar att resultatet för verksamhetsåret 2011 

ska balanseras i ny räkning. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfri-

het för verksamhetsåret 2011. 

 

12. Fastställande av avgifter och arvoden 

 P-A Söderdahl redogör för styrelsens förslag angående av-

gifter och arvoden, som innebär att bibehålla de för verksamhets-

året 2011 fastställda avgifterna och arvodena även för verksam-

hetsåret 2012. 

 Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. 

 

13. Budget 2012 

 Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i budgetförslag 

(protokollsbilaga 6). Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. 

Tommy Andersson redogör för bakgrunden till budgetförslag av-

seende vissa utgiftsposter. Styrelsen besvarar frågor från de när-

varande. 

 

14. Motioner 

 Det antecknas att någon motion inte har inkommit. 

 P-A Söderdahl redogör för förslag avseende arbetsplikt en-

ligt protokollsbilaga 7. Det antecknas att förslaget innebär att även 

alla aktiva utan båt i Hbk ska fullgöra arbetsplikt. 

 Med handuppräckning beslutar stämman att godkänna för-

slaget. 

 

15. Val enligt stadgarna 

 Valberedningen, genom Robert Arnald, redogör för förslag 

till val av styrelseledamöter och vakansläget m.m. Frågan om be-

hov av klubbmästare tas upp. 

 

 Stadgeenligt val 

a) Val av ordförande 

Mötet omväljer P-A Söderdahl att vara ordförande i två år. 

b) Val av kassör 

Mötet omväljer Ing-Marie Nilsson att vara kassör i två år. 

c) Val av vice sekreterare 
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Mötet omväljer Göran Olsson att vara vice sekreterare i två år. 

 

d) Val av revisorssuppleant 

Yvonne Frisell väljs att vara revisorssuppleant i två år. 

e) Val av styrelsesuppleant 

Årsmötet beslutar att vakanthålla befattningen som styrelse-

suppleant. 

f) Val till valberedningen 

Mötet omväljer Tommy Andersson att ingå i valberedningen i två år. 

 

16. Förslag från styrelsen angående aktivt/stöd medlem gäl-

lande arbetsplikt 

 Det antecknas att frågan har avhandlats under punkt 14. 

 

17. Elektronisk kallelse 

 P-A Söderdahl redovisar ett förslag till att använda elektro-

nisk kallelse med e-post till medlemsmöten.  

 Det beslutas att styrelsen ska sända ut en enkät till medlem-

marna med en fråga hur de ställer sig till att sådan kallelse 

kommer att införas. 

 

18 Övriga frågor 

 En medlem frågar om styrelsen har planerat nattvaktsplikt i 

Henriksdalshamnen. P-A Söderdahl förklarar att styrelsen ska se 

över behovet och återkomma.  

 Ytterligare frågor ställs, som besvaras av styrelsens 

ledamöter. 

 

19. Avslutning 

 P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och 

förklarar årsmötet avslutat. 

- - -  

Vid protokollet       

 

 

Vice sekreterare Göran Olsson    

 

Justeras       Justeras 

 

 

 

 

Fredrik Lindkvist     Kalle Lilja 


