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Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

1. Mötets öppnande 
Klubbens ordföranden P-A Söderdahl hälsar alla välkommen och förklarar 
årsmötet öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Årsmötet godkänner dagordningen. 
 
3. Fråga om mötet är utlyst i laga ordning 
Årsmötet godkänner kallelsen till dagens styrelsemöte. 
 
4. Fastställande av röstlängd. Fullmakt skall innan mötet lämnas till 
styrelsen. Närvarolistan är röstlängd. 
5. Val av 2 stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens 
protokoll, samt val av 2 stycken rösträknare. 
Årsmötet väljer Carl Gustavsson och Fredrik Lindkvist att vara 
justeringsmän och rösträknare. 
 
6. Uppläsning och justering av årsmötets protokoll. 
Protokollet från förra årsmötet den 22 februari 2018 läses upp av P-A 
Söderdahl. 
 
 
 
 
 
 
7. Skrivelser och rapporter 

      
Ärende	

ÅRSMÖTE 2019 
Tidpunkt (datum och klockslag) 

2019-02-19, kl. 19.00-21.00  
Plats	(lokal	och	adress)	

Åsö föreningsråds samlingslokaler 
Pumpan, i Sofia salen Färgargårdstorget 1. 
	

 

Deltagare: 
 
Medlemmar enligt närvarolista, protokollsbilaga 
1 

 

  
 



 Protokoll Sida 

 PROTOKOLL 2  
 Datum Revision Beteckning S-klass 

 2019-02-19    I 
   

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

Avgifterna för både H-hamnen med 800 kr och Fisksätra höjes. Vi har 
sagt ja att tillsammans med FBK köpa ett register för att kunna 
administrera arbetsplikt, ekonomi och stugor etc. Klubben kommer 
troligtvis att bli momspliktig för båtplatser. Hjärtstarter ska inköpas till 
klubbholmen. 
 
8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar tom punkt 11.  
Leif Wågert väljs att leda förhandlingarna. 
 
9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2018.  
Leif läser upp verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 
Bland annat så har varningar utdelats till hundägare och för dåligt 
sjömannaskap. Vedhuggningen blev inställd pga av storm. För övrig info 
se verksamhets- och förvaltningsberättelsen i sin helhet. 
 
10. Revisionsberättelse.  
Michael Andersson redogör för innehållet i revisionsberättelsen 
(protokollsbilaga). 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 
 
11 a. Disposition av verksamhetensårets resultat 
Mötet beslutar att infoga en ny punkt, punkt 11a, till dagordningen – 
Disposition av verksamhets resultat 
Mötet beslutar att årets resultat ska balanseras i ny räkning. 
12. Fastställande av avgifter och arvoden 2019.  
Inga höjda arvoden. Avgiften i H-hamnen höjs med 800 kr. Inget klart 
med avgifterna för Fisksätra 
 
13. Budget 2019.  
Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i budgetförslaget 
(protokollsbilaga). Efterdiskussion beslutar årsmötet i enlighet med 
förslaget. Fredrik Lindqvist har frågor om hur mycket bidraget är från H-
hamnen respektive Fisksätra. P-A och Ing-Marie förklarar förhållandet 
mellan H-hamnen och Fisksätras avgifter och Fredrik Lindkvist blir 
tillfreds med svaret. 
 
 
14. Motioner.  
En motion från Peter Löfgren har inkommit angående möjligheten att få 
ligga i vattnet över vintern. En enkät ska skickas ut för se hur många som 
är intresserade. 
 
 
15. Val enligt stadgarna.  
 



 Protokoll Sida 

 PROTOKOLL 3  
 Datum Revision Beteckning S-klass 

 2019-02-19    I 
   

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

Henrik Korsell invald till jouren och Katrin Björkman till revisor 
 
16. Övriga frågor.  
Stugbokningen öppnar den första april. Arbetsplikten går att boka redan 
nu. Fiskmåsskrämma även på piren är ett önskemål. Ny vimpel måste 
införskaffas. Försäkringsbrev i det nya registret om möjligt. Maxlängd på 
båtarna i H-hamnen är 31 fot. Fråga om el till kylskåp i Fisksätra. På 
grund av brandrisken är det inte tillåtet att ha ström till tex kylskåp. 
 
17. Avslutning. 
P-A tackar de närvarande för visat intresse samt förklarar årsmötet 
avslutat. 
  
 
--- 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Vice sekreterare Peter Falchi   Ordförande P-A Söderdahl 
 
 
Justeras                                                                        Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindkvist                                                       Carl Gustavsson       


