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Välkomna till Stensjö Hamnförenings höstårsmöte
Dag:

Lördagen den 31 oktober 2020

Tid:

0900

Plats:

Samhällsföreningens anläggning, Bergvägen 1, St Skipås

OBS!!

Särskild kallelse till bomupptagning samma dag kl 1100 i hamnen enligt
bifogade lista. Frånvaro innebär att en avgift om 800 kr debiteras i med
årsmötets beslut. Se bilaga

ALLA BÅTAR MÅSTE VARA UPPTAGNA SENAST DEN 30 OKTOBER. ÖNSKAR NÅGON HA
KVAR BÅTEN I SJÖN TAS KONTAKT MED ORDFÖRANDE PELLE DELIN OMEDELBART.

Dagordning.
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera
mötesprotokollet.
6. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och övriga avgifter samt budget
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
a. Medlemsavgifter 2021 föreslås oförändrade. Se sist i kallelsen
b. Ev upptagande av banklån för att förnya bryggor och y-bommar
c. Budget 2021
d. Prova möjligheterna att arbete med en del begränsad sponsring
e. Förslag till system för att stimulera medlemsrekrytering
f. Förslag till hamnaktiviteter för att attrahera familjer och nya medlemmar
g. Förslag att bättre utnyttja hemsidan och skapa en aktiv facebookgrupp.
h. Anskaffande av en enkel grafisk profil med logga, klistermärken och en
enhetlighet i information.
7. Muntlig redogörelse för insatser och aktiviteter under 2020
a. Renovering av bryggor och bommar
b. Färdigställande av vägbom
c. Inköp av container och inklädning av densamma på det tidigare spelhusets
plats
d. Kontakter med Länsstyrelsen
e. Övrigt under året
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8. Val av ordförande för det kommande året
9. Val av fem styrelseledamöter – två för ett år och tre för två år
10. Val av två revisorer för en tid av ett år
11. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
12. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en ska vara ordförande, för en tid av
ett år.
13. Förslag från styrelsen eller medlem. Medlem ska till styrelsen inkomma med förslag
minst två veckor före årsmötet.
14. Övriga ärenden
15. Ordförande avslutar mötet

Förslag till oförändrade avgifter 2021.
Medlemsavgiften i Stensjö hamnförening är 500 kr/år. Därutöver tillkommer eventuell
båtplatsavgift enligt följande:

Båtplats

Inkörsmått 190 cm (brygga 1)

Årsavgift

1900 kr

Inkörsmått 230 cm (brygga 2, 6, 7) 2300 kr
Inkörsmått 250 cm (brygga 3, 4)

2500 kr

Inkörsmått 260 cm (brygga 5)

2600 kr

Bojplats

2500 kr

Landplats

1100 kr

Gästplats, per dygn

100 kr

Uteblivande vid arbetsmöte medför en avgift på 800 kr.
Avgift då ordningsregler ej följs – 800 kr.

