Protokoll
Årsmöte i Råå Hamnförening
Org.nr 843001-7643
Sammanträdesdag 2022-03-15, kl. 19.00
Plats: Raus församlingshem, Råå

§1

Mötets öppnande
Sven Sjöberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Val av ordförande för årsmötets överläggningar
Heinz Frohm valdes till ordförande för årsmötet.

§3

Val av sekreterare för årsmötets protokoll
Annica Svärd Loosme valdes till sekreterare för årsmötet.

§4

Fastställande av röstlängd
32 medlemmar var närvarande .

§5

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet.

§6

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötets
protokoll
Till justeringsmän och rösträknare valdes Bengt Magnusson och Roland Pettersson.

§7

Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst
Mötet fann årsmötet i behörig ordning utlyst.

§8

Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning genomgicks av Per Silfwergård.

§9

Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Revisorerna
tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen,
disponerar vinsten i enlighet förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Beslut: a) mötet fastställde resultat-och balansräkning
b) mötet fastställde förvaltningsberättelsen och styrelsens förslag till att verksamhetsårets
resultat, 104 948 kr, överförs i ny räkning
c) mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamhetsåret 2021.

§ 11

Fastställande av arvoden
Mötet beviljade styrelsen att fördela arvoden till sammanlagt högst ett prisbasbelopp.

§12

Fastställande av budgetförslag för innevarande verksamhetsår samt presentation av
budgetförslag för nästkommande verksamhetsår
Mötet fastslog styrelsens förslag till budget för innevarande år (-416tkr). Budgetförslag för 2023
presenterades.

§ 13

Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter enligt § 9
Till ordförande valdes:
Sven Sjöberg
omval 2 år
Till ledamot valdes:
Jerker Danielsson
omval 2 år
Till ledamot valdes:
Ralf Pettersson
omval 2 år
Till ledamot valdes:
Ulf Grahn
nyval 2 år
Till ledamot, Hbg stad
Björn Eisner
bekräftad
Till suppleant valdes:
Torbjörn Larsson
omval 2 år
Till suppleant valdes:
Mats Persson
omval 2 år

§ 14

Val av revisorer enligt § 11
Till revisor valdes
Lena Eriksson
Till revisorsuppleant
vakant

omval 2 år
2 år

§ 15

Val av vallberedning enl. § 12
Till valberedning valdes Bengt Larsson, Kenneth O Karemo och Kent Nilsson, med Bengt Larsson
som sammankallande.
Till suppleant valdes Staffan Kroll

§ 16

Fastställande av avgifter
Mötet beslutade att hänskjuta fastställandet av avgifter till styrelsen.

§17

Behandling av inkomna motioner och proposition
Motion 1 Toalett och duschutrymme i småbåtshamnen
L och C Bergström, H-E Bergström, A Gudmundsson, M och S Klang.
Motionärerna förenade sig med styrelsens yttrande över motionen.
Beslutades:
att bifalla motionen med styrelsens yttrande
att i närtid genomföra en ansiktslyftning av befintlig byggnad
att i samråd med markägaren undersöka möjligheten att bygga ny toalett och sanitetsbyggnad på
hamnplanen.

Proposition ang. motion 2019-11-22 om elektrifiering av stora mastkranen i småbåtshamnen
För att genomföra elektrifiering av befintlig mastkran krävs kostnadskrävande åtgärder då kranens
egenskaper avsevärt förändras. Därför bedöms inte investeringen motsvara nyttan av
elektrifieringen.
Beslutades:
att styrelsens yrkande att årsmötet river upp beslutet från årsmötet 2020-10-06 § 17
att årsmötet avslår motionen.
§ 18

Mötets avslutning
Sven Sjöberg tackade Heinz Frohm samt avtackade Ingemar Thuré och avslutade mötet.
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