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Protokoll fört vid Sundbyholms Hamn Ekonomisk Förenings årsstämma för verksamhetsåren 2020 
och 2021 tisdagen 8 mars 2022. 
Cirka 20 medlemmar var närvarande 
 
Stämman avhandlade 2 verksamhetsår, då årsmötet 2021 inte kunde hållas på grund av 
pandemirestriktioner. 
 
 
§  1. Stämmans öppnande 

Håkan Wallin hälsade samtliga välkomna och förklarade 2022 års stämma för öppnad. 
Ordföranden Daniel Sjödin hade fått förhinder för deltagande. 

 
§ 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 

Som ordförande valdes: Håkan Wallin 
 
§ 4. Val av mötessekreterare 

Gunnel Ristander valdes till sekreterare för stämman. 
 
§ 5. Val av två justeringsmän 
  Till att justera dagens protokoll valdes Lars Claesson och Göran Grönlund. 
 
§ 6. Fastställande av röstlängd 
               Röstlängden godkändes. 
 
§ 7. Styrelse och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår 2020. 
  Denna lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8. Revisorernas berättelse för verksamhetsår 2020. 

Revisor Karl-Ivar Käck läste upp revisionsbeättelsen som stämman godkände. 
  
§ 9. Fråga om fastställande av balansräkning för verksamhetsåret 2020. 
  På frågan om mötet godkände den förelagda balansräkningen blev svaret enhälligt ja. 
 
§ 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

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 godkände förvaltningsberättelsens förslag att balansera resultatet i ny 
räkning för 2021.  
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§ 12. Styrelse- och verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2021. 
                Denna lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.  
. 
 
§ 13. Revisorernas berättelse för verksamhetsår 2021. 

Revisor karl-Ivar Käck läste upp revisionsbeättelsen som stämman godkände. 
 
§ 14. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

På frågan om avgående styrelse kunde beviljas ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår 
blev svaret enhälligt ja. 

 
 
§ 15. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 2021 

En enig stämma godkände förvaltningsberättelsens förslag att balansera resultatet i ny 
räkning för 2022. 

 
§ 16. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer. 
  Stämman godkände styrelsens förslag till ökning av ersättningsbeloppet med 5000:- enligt 

den presenterade budgeten för år 2022. 
 
§ 17. Val av ordförande. 
  Daniel Sjödin valdes till ordförande för verksamhetsåret 2022. 
 
§ 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

Eftersom inget årsmöte hölls år 2021, och därmed inga funktionärsval gjordes, blev det val 
för samtliga ledamöter på denna stämma, med mandattid om 1 eller 2 år. 

  Stämman godkände valberedningens förslag till styrelse enligt nedan: 
 
Ledamöter för en tid av 1 år:          
 
Bengt Ståhl 
 
Thomas Källbom 
 
Matti Könönen 
 

  Ledamöter för en tid av 2 år:    

Håkan Wallin 

Peter Larsson  

Curt Andersson 
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Suppleanter för en tid av 1 år:   

Uno Karlsson 

Rainer Hietalahti 

Suppleant för en tid av 2 år:   

Ann-Britt Larsson 

 

§  19. Val av revisorer 
 

Revisor för en tid av 2 år:  
 

Karl-Ivar Käck 
 

Revisor för en tid av 1 år:                       

Per Cleverdal 

 

§  20. Val av 2 personer till valberedningen: 

Mötet föreslog Lars Claesson och Sören Ristander som valberedare under 1 år. 

 

§  21. Val av  övriga befattningshavare,  

Bryggservice, 5 personer, 1 år: 

Karl-Ivar Käck 

Sten Andersson 

Mikael Eriksson 

Lars Klingvall 

Peter Salvéus 

 
§  22. Föredragning och beslut om budget för kommande verksamhetsår 
 
  Den förelagda budgeten för 2022 antogs av stämman. 
 
 
§ 23. Fastställande av antalet insatser per båtplats och avgifter för kommande 

verksamhetsår. 
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Då budgeten för 2022 antogs beslutades att antalet insatser skall vara oförändrade men 
årsavgiften höjs med 10%. 

 
§ 24. Inkomna motioner och propositioner. 

Styrelsens proposition angående ändring av §9 och §12 i stadgarna med syftet att ta bort 
skrivningar om båtplatsbevis, bifölls av mötet 2019. För att ändra stadgarna måste beslut 
tas på 2 årsstämmor enligt lagen om ekonomiska föreningar. Propositionen har därmed 
bifallits 2 gånger och stadgarna kan därmed ändras enligt förslag.  
 

 
§ 25. Övriga frågor 
  Fråga om grindlås togs upp. Det förekommer att grindarna lämnas öppna (det finns hakar för 
  att spärra grindarna i öppet läge).   

Grindarna ska hållas stängda och låsta för att ej behöriga personer ska hindras att beträda 
bryggorna. Alla behöriga har nyckel, så när man finner grinden öppen utan att någon 
aktivitet syns på bryggan ska grinden stängas. 

 
§ 26. Stämmans avslutande. 
  Lars Claesson som avgick ur styrelsen efter en lång tids tjänstgöring som ordförande och 
  suppleant avtackades med en blomstercheck. 

Mötesordföranden Håkan Wallin tackade för förtroendet att leda mötet och förklarade 
årstämman avslutad. 

 
 
Vid protokollet:   Justeras mötesordförande: 
 
 
 
___________________________                                         ___________________________ 
Gunnel Ristandet   Håkan Wallin 
 
 
Justeras:     Justeras: 
  
 
 
 
_________________________  ________________________ 
Lars Claesson    Göran Grönlund 
 


