Lindholmsdockans
Hamn- och Sjöbodsförening

Sida 1 av 4

Anno 1875

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening
den 26 mars 2015 i föreningslokalen.
Närvarande:
Representanter för 23 båtplatser/sjöbodar plus 3 som lämnat fullmakt, totalt 28 medlemmar.
Se separat närvarolista/röstlängd.
1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Kjell Hansson öppnade årsmötet och hälsade de närvarande
välkomna.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
De församlade godkände mötets stadgeenliga utlysande med acklamation. Årsmötet
godkände på förslag från ordföranden att ändra ordningen på punkterna 10 och 11.
(Tom Heyman anförde att dokument inte varit tillgängliga i tid, vilket tillbakavisades
av styrelsen)
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Som ordförande för mötet valdes Joel Jacobsson från SBC och som sekreterare för
mötet valdes Jan Alsin.
4. Val av två rösträknare och justeringsmän
Som rösträknare och justeringsmän valdes Håkan Andreasson och Tommy Andersson
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden i föreningen, Kjell Hansson, läste upp styrelsens verksamhetsberättelse.
Årsmötet diskuterade vissa punkter i verksamhetsberättelsen, därefter antogs
verksamhetsberättelsen med acklamation.
6. Kassaberättelse
Kassören i föreningen, Claes Alfredsson, redogjorde för kassaberättelsen. Efter
diskussion av vissa punkter i kassaberättelsen begärdes votering. 3 medlemmar röstade
emot kassaberättelsen, övriga för. Kassaberättelsen godkändes därför av årsmötet.
7. Revisionsberättelse
Den till revisor i föreningen utsedde medlemmen, Jan Alsin, läste upp
revisionsberättelsen, och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Votering begärdes varvid 3 medlemmar röstade emot, övriga för ansvarsfrihet för
styrelsen. Årsmötet beviljade därför styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret
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9. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsen motiverade sitt förslag som innebär att årsavgifterna differentieras enligt
följande:
Medlem med nyttjanderätt:
2000:-/år
Boende i Brf utan nyttjanderätt
3500:-/år
Boende i närområdet utan nyttjanderätt
7000:-/år
Gästplatsavgift
150:-/dygn
Avgift för sjöbod
600:-/år (första året)
Årsmötet röstade bifall till styrelsens förslag med acklamation. (Tom Heyman
reserverade sig mot beslutet)
10. Motioner
Motionerna har delats ut i samband med kallelsen, där även styrelsens kompletta svar
på motionerna redovisas.
 Motion från Harry Bäckström angående ändring i §2 stadgarna och ordet
”förvalta”.
Årsmötet godkände styrelsens förslag att avslå motionen med acklamation.
 Motion från Harry Bäckström angående texten i §2 i stadgarna och ”av
bostadsrättsföreningen uppförda bodar”.
Årsmötet godkände styrelsens förslag att avslå motionen med acklamation.
 Motion från Karin och Peter Nilsson angående §2 i stadgarna och §1 i regler för
sjöbodarna, ordet ”förvalta”
Årsmötet godkände styrelsens förslag att avslå motionen med acklamation.
 Motion från Carin Sjölander angående differentierad avgift beroende på
boendeformen. Motionären drar tillbaka motionen då frågan redan har behandlats
under §9.
 Motion från Carin Sjölander angående differentierad gäsplatsavgift.
Årsmötet godkände styrelsens förslag att avslå motionen med acklamation.
 Motion från Karin och Peter Nilsson angående att avgifter och höjningar skall
beslutas på ett årsmöte.
Styrelsen avslår motionärernas punkter 1 och 2. Styrelsen tar hänsyn till
motionärernas förslag punkt 3 i det fortsatta arbetet.
Årsmötet godkände styrelsens förslag med acklamation
 Motion från Karin Nilsson och Anita Heyman angående ändring i upplägget på
hemsidan.
Årsmötet godkände styrelsens svar, som innebär att hemsidan kommer att
aktualiseras och att motionärernas förslag kommer att beaktas i det fortsatta
arbetet.
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Motion från Tom Heyman angående årtalet 1875 i föreningens logotyp.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till förändring i logotypen.
Ett flertal motioner från Tom Heyman angående genomgripande förändringar i
föreningens stadgar, föreningsform, momsfrågan mm.
Ordföranden ansåg att motionen var för omfattande för att årsmötet skulle kunna
fatta beslut. Kjell Hansson kommenterade att frågorna kommer att behandlas av
PWC och skattemyndigheten och att deras svar skulle vara tillgängligt till nästa
årsmöte.
Ordföranden frågade årsmötet om frågan skulle bordläggas. Votering genomfördes
varvid 3 medlemmar röstade för bordläggning. Årsmötet röstade alltså mot att
frågan skulle bordläggas. Tom Heyman reserverade sig mot att bordläggning
avslagits.

11. Styrelsens förslag till stadgeändringar
Votering begärdes varvid 18 medlemmar röstade för styrelsens förslag, med en
redaktionell ändring beträffande att ”båtägare” bör ändras till ”båtplatsägare med
nyttjanderätt” .
Årsmötet godkände alltså styrelsens förslag. Tom Heyman reserverade sig mot
beslutet.
12. Val av ordförande och kassör
Valberedningen föreslog Kjell Hansson som ordförande och Claes Alfredsson som
kassör.
Årsmötet godkände valberedningens förslag med acklamation.
13. Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslog följande medlemmar som ledamöter i föreningens styrelse:
Jan Alsin, Jessie Feldmanis, Håkan Andreasson, Bengt Holtsén och Anders Grund.
Årsmötet godkände valberedningens förslag med acklamation.
14. Val av styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslog Mats Gustavsson som suppleant I styrelsen.
Årsmötet godkände valberedningens förslag med acklamation.
15. Val av övriga funktionärer. Ej aktuellt.
16. Val av revisorer
Valberedningen föreslog Carin Sjölander och Lennart Wennerberg som revisorer.
Årsmötet godkände valberedningens förslag med acklamation.
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