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Protokoll fört vid Sundbyholms Hamn Ekonomisk Förenings årsstämma i Stora Salen, Munktellarenan 

Eskilstuna onsdagen 18 mars 2015. 

Cirka 55 medlemmar var närvarande 

 

 

§  1 Stämmans öppnande 

Föreningens ordförande Gunnel Ristander hälsade samtliga välkomna och förklarade 2015 

års stämma för öppnad. 

 

§ 2. Godkännande av kallelse och dagordning 

  På frågan om kallelsen var utsänd enligt stadgarna blev svaret enhälligt ja. 

  Den förelagda dagordningen godkändes av mötet. 

 

§ 3. Val av ordförande för mötet 

Mötet godtog valberedningens förslag till stämmoordförande. Till att sitta ordförande valdes: 

Per Cleverdal 

 

§ 4. Val av mötessekreterare 

Likaså här godtog mötet valberedningens förslag och valde Uno Karlsson till sekreterare för 

stämman. 

 

§ 5. Val av två justeringsmän 

  Till att justera dagens protokoll valdes Lars Bäckman och Peter Larsson 

 

§ 6. Fastställande av röstlängd 

  Ordföranden beskrev förfarandet med röstlängd och mötet fastställde denna. 

 

§ 7. Styrelse och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår 

  Dessa lästes upp godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 8. Revisorernas berättelse 

Revisor/stämmoordförande Per Cleverdal läste upp revisorernas berättelse som stämman 

godkände. 

 

§ 9. Fråga om fastställande av balansräkning 

  På frågan om mötet godkände den förelagda balansräkningen blev svaret enhälligt ja. 

 

§ 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 

På frågan om avgående styrelse kunde beviljas ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår 

blev svaret enhälligt ja. 

 

§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 

  En enig stämma beslutade enligt det förelagda förslaget. 
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§ 12. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

  Beslutades att ersättningen skall vara oförändrad mot 2014 

 

§ 13. Val av ordförande för ett år 

Enligt valberedningens förslag valdes Niklas Johansson till ordförande för en tid av ett år. 

 

§ 14. Val av tre styrelseledamöter för två (2) år, fyllnadsval av en styrelseledamot för ett (1)  

  år jämte en suppleant för två (2) år. 

Till styrelseledamot för två (2) år valdes: Bengt Ståhl; Steve Risberg och Håkan Wallin. Till 

styrelseledamot för ett (1) år (fyllnadsval) valdes Gunnel Ristander. Till styrelseledamot för 

ett (1) år valdes Thomas Källbom samt till styrelsesuppleant för en tid av två (2) år valdes 

Gunilla Karlström. 

 

§ 15. Val av två revisorer för ett (1) år jämte en revisorsuppleant för en tid av ett (1) år 

Mötet omvalde Eva Ehrstrand samt Per Cleverdal som revisorer för en tid av ett (1) år samt 

Lars Claesson som revisorsuppleant för en tid av två (2) år. 

 

§ 16. Val av två personer till valberedningen för en tid av två (2) år. 

Då inga kandidater fanns och inga anmälde sitt intresse valdes avgående valberedningen 

Karl-Ivar Käck samt Alf Gustavsson att stanna under kommande år om inga kandidater 

anmäler sig i efterhand. 

 

§ 17. Val av övriga befattningshavare 

Till bryggservice omvaldes: Alf Gustavsson, Lars Bäckman, Karl-Ivar Käck, Peter Larsson 

samt Göran Grönlund 

 

§ 18. Föredragning och beslut om budget för kommande verksamhetsår 

Den förelagda budgeten för 2015 antogs av stämman med reservationen om vad ett nytt 

arrende kan innebära. Nytt arrende skall gälla från 1 juli 2015 men något nytt förslag hade 

vid tiden för mötet ännu ej kommit från Kommunen. 

 

§ 19. Fastställande av antalet insatser per båtplats och avgifter för kommande  

  verksamhetsår. 

Då budgeten för 2015 antogs ned reservation för eventuell förändring av arrendet beslutades 

att antalet insatser samt avgifter skall vara oförändrade. 

 

§ 20. Inkomna motioner. 

Endast en motion hade inkommit i laga tid inför stämman. Den gällde en begäran att 

styrelsen skulle verka för att det skall finnas tillgång till flera toaletter samt dusch gratis i 

hamnen. Styrelsen avslog motionen med motiveringen att detta inte ingår i styrelsens 

uppdrag. Mötet beslutade dock att uppdra till den nya styrelsen att verka för att det måste 

finnas i alla fall en toalett till tillgänglig för båtplatsinnehavare.  
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§ 21. Övriga frågor 

  Inga frågor uppkom under denna punkt. 

 

§ 22. Stämmans avslutande 

Mötesordförande Per Cleverdal tackade för förtroendet att få leda aftonens möte och 

lämnade över klubba och ord till nyvalde Föreningsordförande Niklas Johansson som även 

han tackade för förtroendet samt förklarade 2015 års stämma för avslutad och inbjöd 

samtliga till kaffe och smörgås. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras mötesordförande: 

 

 

 

 

 

Uno Karlsson    Per Cleverdal 

 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Lars Bäckman    Peter Larsson 


