
Protokoll ftrt vid Sundbyholms Hamn Ekonomisk Förenings årsstämma i Bibliotekshuset Kontrast,
tisdagen I mars 2016.
Cirka 50 medlemmar var närvarande

§1 Stämmans öppnande
Föreningens ordfiirande Niklas Johansson hälsade samtliga välkomna och ftirklarade 2016
års stämma ftir öppnad.

Godkännande av kallelse och dagordning
På frågan om kallelsen var utsänd enligt stadgarna blev svaret enhälligtja.
Den ftirelagda dagordningen godkiindes av mötet.

Val av ordftirande fiir mötet
Mötet godtog valberedningens ftirslag till stämmoordftirande. Som ordfiirande valdes: Per
Cleverdal

§2.

§3.

§4. Val av mötessekreterare
Likaså hiir godtog mötet valberedningens ftirslag och valde Håkan Wallin till sekreterare ftir
stämman.

VaI av två justeringsmän
Till att justera dagens protokoll valdes Lars Klingvall och Sture Sundvall.

§5.

§ 6. Fastställande av röstlängd
Ordftjranden ftirklarade att röstlängden formellt behöver faststiillas vid en eventuell
omröstning. Mötet godkände detta ftirfaranade.

§7. Styrelse och verksamhetsberättelse fiir avslutat verksamhetsår
Dessa lästes upp godkändes och lades till handlingarna.

Revisorernas berättelse
Revisor Eva Ehrstrand läste upp revisonsbeättelsen som stiimman godkände.

§8.

§ 9. Fråga om fastställande av balansräkning
På frågan om mötet godkande den fiirelagda balansräkningen blev svaret enhälligt ja.

§ 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2015
På frågan om avgående styrelse kunde beviljas ansvarsfrihet ftir ftiregående verksamhetsår
blev svaret enhälligt ja.

§ 11. Beslut i anledning av ftireningens vinst eller fiirlust enligt balansräkningen
En enig stämma godkände ftireslagen vinstdisposition.
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§ 12. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
Mötet beslutades att ersättningen skall utgåe enligt budget ftir 2016.

§ 13. Val av ordfiirande ftir ett år
Enligt valberedningens fiirslag valdes Niklas Johansson till ordftirande ftir en tid av ett ar.

§ 14. Val av två styrelseledamöter fiir två Q) ärrfyllnadsval av en styrelseledamot fiir ett (1)
år jämte en suppleant ftr två Q) är.
Till styrelseledamot ftir två (2) år valdes: Gunnel Ristander; Thomas Källbom. Till
styrelseledamot fiir ett (1) år (fullnadsval) valdes Matti Könönen. Till styrelsesuppleant fiir
en tid av ett (1) år (fullnadsval) valdes Peter Larsson, samt till styrelselesuppleant ftir en tid
av tvil (2) år valdes Tommy Wistrand.

§ 15. Val av två revisorer fiir ett (1) år jämte en revisorsuppleant ftir en tid av ett (1) år
Mötet omvalde Eva Ehrstrand samt Per Cleverdal som revisorer ftir en tid av ett (1) år samt
Kjell Gyllhag som revisorsuppleant fijr en tid av tvil(2) är.

§ 16. Val av två personer till valberedningen ftir en tid av två (2) år.
Mötet valde Carita Snickars samt Lars Claesson som valberedare.

§ 17. Val av övriga befattningshavare
Till bryggservice omvaldes: Alf Gustavsson, Lars Bäckman, Karl-Ivar Käck, Peter Larsson
samt Göran Grönlund

§ 18. f,'öredragning och beslut om budget ftir kommande verksamhetsår
Den ftirelagda budgeten ftir 2016 antogs av stämman efter fiitydligandet att höjningen av
medlemsavgiften med 10% görs på grund av den kommande kostnaden ftir reinvestering i
hamnanläggningen.

§ 19. Fastställande av antalet insatser per båtplats och avgifter ftir kommande
verksamhetsår.
Då budgeten ftir 2016 antogs beslutades att antalet insatser skall vara ofiir2indrade.

§ 20. fnkomna motioner.
lnga motioner hade inkommit i laga tid inftir stämman.

§ 21. Övriga frågor
Under punkten övriga frågor avtackades avgående funktionåirer; Alf Gunnarsson och Karl-
Ivar Käck, båda ingående i valberedningen, samt styrelseledamöterna; Uno Karlsson,
sekreterare och Krister Lundin, Kassör. -
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§ 22. Stämmans avslutande
Mötesordfiirande Per Cleverdal tackade fiir ftirtroendetatt fä leda mötet och lämnade över
klubba och ord till den omyvalde Föreningsordfiirande Niklas Johansson som även han
tackade fiir fiirtroendet samt ftirklarade 2016 års stämma fiir avslutad.

Justeras mötesordftirande :{tu
Per Cleverdal

Justeras:

f/z*fur,-,rv LarsKlingtall I
&r*(flr-il,il(

Sture Sundvall
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