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Ärende 

ÅRSMÖTE 
 
Tidpunkt (datum och klockslag) 

2015-02-19, kl. 19:10– 20: 
Plats (lokal och adress) 

Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1 
Kopia till 

 

 
Deltagare 

23 medlemmar enligt närvarolista, 

protokollsbilaga 1 

 
 

 

 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

1. Mötets öppnande 

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och 

förklarar årsmötet öppnat.  

  

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 

lämnas till styrelsen 

Det beslutas att närvarolistan ska utgöra röstlängd 

(protokollsbilaga 1). 

Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför 

årsmötet.  

 

5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll samt val av 2 rösträknare 

Årsmötet väljer Ove Lindvall och Per Grute att vara 

justeringsmän och rösträknare. 

 

6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll 

Protokollet från höstmötet den 16 oktober 2014 läses upp  

av ordförande P-A Söderdahl.  

Protokollet godkänns av mötet. 

 



 Protokoll Sida 

 PROTOKOLL 2 (4) 
 Datum Revision Beteckning S-klass 

 2015-02-19    I 
   

  Org. nr 802001-3390 
 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

7. Skrivelser och rapporter 

P-A Söderdahl meddelar att Smbf har skickat ut att Sthlm Stad 

kommer påföra moms på mark och vattenhyra. 

Pelle Skoog tar sig an ärendet men måste ha en fullmakt för att  

lokalt kunna bearbeta tjänstemännen i ärendet. 

Smbf välkomnar båtmässe besökare till sin monter. 

Svenska Sjö skickar 100.00 till HBK för varje ny medlem som 

tecknar en ny försäkring. 

Märkning av bojar i hamnen, pga. Att gästbåtar använder dom. 

P-A meddelar vidare att arbetsplikterna kommer att utföras under 

två veckoslut, vardera omfattande lördag 2st. och söndag 1st. 

Som vanligt transport till dom som behöver och även föda till 

behövande.  

 

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och 

med punkt elva 

  

P-A Söderdahl väljs att leda förhandlingarna till och med punkten 

elva enligt dagordningen. 

P-a tackar medlemmarna för förtroendet. 

 

9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2014 

P-a redogör för styrelsens sammansättning under 2014, 

huvudpunkterna i HBK:s årsredovisning för kalenderåret 2014, 

inklusive dess bilagor, (protokollsbilaga 2) och Ing-Marie Nilsson 

för innehållet i resultat- respektive balansrapport 

(protokollsbilagorna 3 och 4).  

 

Mötet godkänner därefter verksamhetsberättelsen och den 

ekonomiska redovisningen. 

 

10. Revisionsberättelse 

Micke Andersson redogör för innehållet i revisionsberättelsen 

(protokollsbilaga 5). 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2014. 

 

11 a. Disposition av verksamhetsårets resultat 

Mötet beslutar att årets resultat ska balanseras i ny räkning. 

P-A tackar och lämnar över till ordföranden (den äkta)!  
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 PROTOKOLL 3 (4) 
 Datum Revision Beteckning S-klass 

 2015-02-19    I 
   

  Org. nr 802001-3390 
 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

12. Fastställande av avgifter och arvoden 

Inga ändringar 

 

13. Budget 2014 

Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i budgetförslag 

(protokollsbilaga 6). P-A Söderdahl kompletterar redogörelsen. 

Efter diskussion beslutar årsmötet i enlighet med förslaget. 

 

14. Motioner 

Det antecknas att någon motion inte har inkommit. 

 

15. Val enligt stadgarna 

Valberedningen, genom Tommy Andersson, redogör för förslag 

till val av styrelseledamöter m.m. (protokollsbilaga 7). 

Robert Arnald vill gärna att någon som är på klubben och träffar 

medlemmar, ska ta över hans valberednings uppdrag men ställer 

upp ett år till om vi inte hittar någon ny. 

Nyval till Holmkommitten  

 

 Stadgeenligt val 

a) Val av revisor 

Mötet omväljer Yvonne Frisell att vara revisor för två år. 

b) Val av revisor 

Mötet omväljer Michael Andersson att vara kassör för två år. 

c) Val av sekreterare 

Mötet omväljer Marie Zackrisson att vara sekreterare för två år. 

 d) Val av ledamot i valberedningen  

Mötet omväljer Robert Arnald att ingå i valberedningen för ett år. 

 e) Val av ledamot i valberedningen 

Mötet omväljer Michael Andersson att ingå i valberedningen för 

två år. 

 f) Nyval till homlkommiten 

Mötet väljer Ian Cord på två år. 

 

Årsmötet beslutar att hålla befattningarna som vice ordförande 

och klubbmästare vakanta.  

. 

  

16. Övriga frågor 

Fråga från medlem, varför ingen septiktank i H-hamnen . 

Tommy Andersson förklarar Sthlm Stads inställning. 

Fråga om kön i H-hamnen, Mari Z förklarar och påminner  

om försäkringsbrev. Viss diskussion uppstår. 
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Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

 

 

17. Avslutning 

  P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och 

förklarar årsmötet avslutat. 

 

--- 

Vid protokollet      Justeras 

 

 

 

 

Sekreterare Marie Zackriksson   Ordförande P-A Söderdahl 

 

 

 

Justeras       Justeras 

 

 

 

 

Ove Lindvall     Per Grute 


