STENSJÖ HAMNFÖRENING PROTOKOLL

Årsmöte 2017

Sammanträdesdatum
2017-04-29
Närvarande styrelse

Per Delin, Christer Andersson, Kenneth
Jackobsson, Rolf Bergqvist och Johan Torstensson.

Övriga medlemmar

Se bilagd lista

Mötets öppnande.

§1

Val av ordförande och
Sekreterare för årsmötet
mötet

§2
Till ordförande till mötet valdes Per Delin. Till sekreterare för

Per Delin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

valdes Johan Torstensson.

Val av justeringsmän

§3
Till justeringsmän valdes Roland Karlsson och Sölwe svensson.

Fråga om årsmötet blivit
Stadgeenligt utlyst.

§4
Kallelsen godkändes.

Styrelsens årsberättelse

§5
Pelle Delin berättade om det olika arbeten som gjorts under året
och de investeringar som gjorts. Bl a har nya y-bommar köpts in.
Ekonomin är stabil men framtida inköp av bryggor och bommar
kräver stora investeringar. Likviditetten vid årets slut var 328
144:- Årsberättelsen godkändes

Revisorernas berättelse

§6
Kent Eriksson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna styrkte
ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar.

Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för den tid
gångna året.
revisionen avser.
Fastställande av budget
För budgetåret.
Fastställande av verksamhetsplan för
verksamhetsåret

§7

§8

Val av valberedning

Budgeten godkändes

§9
Verksamhetsplanen godkändes.

Val av ordförande
april-december 2017
Val av sekreterare
april-december

Beslutades att styrelsen får ansvarsfrihet för det

§10
Pelle Delin valdes till att fortsätta som ordförande.
§11

Till sekreterare valdes Johan Torstensson.
§12

april-december
namnförslag framkom.

Styrelsen valdes till valberedning då inga

Förslag om stadgeändring,

§13
Se bilaga 1 Stadgeändringen godkändes.
Då det krävs godkännande vid två medlemsmöten tas frågan om
stadgeändring åter upp vid höstårsmöte.

Övriga ärenden

§14
En diskussion om att kunna uppföra en toalett i hamnområdet

uppkom.

Styrelsen undersöker vilken typ av toalett som skulle passa bäst,
placering av en eventuell toalett byggnad mm. En ansökan om
medel att uppföra en toalett ska skickas till Falkenbergs
Sparbank. Även en förfrågan om bidrag skickas till Länsstyrelsen,
då en eventuell toalett skulle gagna alla som besöker
naturreservatet.
Även en fråga om att uppföra en ny klubbstuga uppkom.
Styrelsen ställer sig positiv till detta, men de pengar som finns i
föreningen går åt till underhåll av bryggor och bommar. Styrelsen
uppmanar medlemmar att undersöka möjligheten till extern
finansiering av en klubbstuga.
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