
Lindholmsdockans Hamnförening 
Annolö75 

Prokoll fört vid extrastämma med Lindholmens hamnförening i samlingsalen, 
stapelbädden 3, den 29 september 2014. 

Närvarande: 
Kjell Hansson, Gösta Boysen, Bengt Holtsen, Carin Sjölander, 
Gun och Håkan Chalmers, Anita och Tom Heyman, Holger Berndtsson, 
Kent Wennersköld, Tord Jägsten, Per Häggblad, Sten Klang, Peter Ericson, Claes Alfredsson. 
Fullmakter för röstning hade lämnats av Jan Alsin och Håkan Andreasson. 

Vid protokollet: Peter Ericson 

l. Stämmans öppnande 
Kjell Hansson öppnade mötet och hälsade alla välkommna 

2. Stämmans stadgeenliga utlysande 
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst 

3. V al av ordförande och mötessekreterare 
Per Häggblad valdes till mötesordförande och Peter Ericson som mötessekreterare. 

4. V al av rösträknare tillika justeringsmän 
Bengt Holtsen och Holger Berntdsson valdes 

5. Extrastämman hade sammankallats för att den stadgeändring som beslutades på den 
ordinarie stämman den 31 mars 2014 ånyo skulle bifallas och i så fall bli stadfästa 

Innan förslaget togs upp till omröstning fördes en diskussion om för- och nackdelar 
med stadgeändringsförslaget Tom Heyman var kritisk till flera formuleringar och 
yrkade på återremiss av förslaget. Il personer yttrade sig och hade åsikter om Tom 
Heymans krav på återremiss. 

Momsfrågan diskuterades och om debiteringsrutiner för arrendeavgifterna skulle 
kunna ske via hyresavin i BRF. En central diskussion fördes också om vikten av att 
sjöbodarna och hamnanläggningen underhålls på ett optimalt sätt så att området 
bevarar sin unika profil och ger ett gott intryck för gäster och presumtiva köpare av 
lägenheterna. 

Ordförande Per Häggblad framförde att alla medlemmar, även de som inte äger sjöbod 
eller har tillgång till hamnplats, tjänar på att området förblir i ett gott skick. 
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Flera medlemmar ansåg att det sannolikt är lättare att engagera medarbetare för skötsel 
och underhåll om en separat förening har ansvar för detta. På detta sätt kan man 
hjälpas åt och samordna större insatser. 

Det påpekades också att SBC hade läst igenom både förlaget till stadgeändring som 
framlagts och förlaget till arrendeavtal mellan BRF och den nybildade Hamn- och 
S jöbodsföreningen. 

Efter 34 inlägg beslutades det att omröstning skulle ske. 

Förslaget från Tom Heyman om återremiss ställdes mot hamnföreningens förslag om 
föreslagen stadgeändring och omröstningen utföll så att förslaget om återremiss fick 2 
röster och styrelsens förslag 14 röster. 
Styrelsens f"örslag antogs därmed med stor majoritet. 

På grundval av diskussionen enligt ovan enades mötet om att arbeta vidare med 
momsfrågan samt att låta utreda en fråga kring att låta arrendeavgiften lösas via SBC 
och hyresavin. 

Tom Heyman reserverade sig mot beslutet, hans reservation bifogas detta protokoll. 

6. Mötets avslutande 
Per avslutade mötet och tackade för deltagandet 
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Justerare 
Bengt Holtsen 
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