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Plats:   Folkets hus B-sal 
 
Närvarande                    Enligt närvarolista, 24 st. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande för föreningen hälsade välkomna och förklarade mötet för 
öppnat. 

 
§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet beslutade att: 
Mötet kan anses som stadgeenligt utlyst. 
 

§ 3 Val av ordförande / sekreterare för mötet 
Årsmötet beslutade att: 
Till ordförande för mötet välja Ulf Wilhelmsson 
Till sekreterare för mötet välja Peter Håkansson 

 
§ 4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för mötet 

Årsmötet beslutade att: 
Till justeringsmän och rösträknare välja Rickard Krejstrup och  
Ingolf Brorson. 

 
§ 5 Föregående årsmötesprotokoll  

Efter genomgång av föregående årsmötesprotokoll beslutade årsmötet 
att: 
 Årsmötesprotokollet för 2016 godkändes samt lades till handlingarna. 

 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen för 2016 beslutade 
årsmötet att: 
Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes samt lades till 
handlingarna. 

 
§ 7 Behandling av styrelsens årsberättelse  

Efter genomgång av styrelsens årsberättelse för 2016 beslutade 
årsmötet att: 
Årsberättelsen för 2016 godkändes samt lades till handlingarna. 
 

 8 Revisorernas berättelse 
Efter genomgång av revisorernas berättelse för 2016 beslutade årsmötet 
att: 
Revisorernas berättelse för 2016 godkändes samt lades till handlingarna. 
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§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Årsmötet beslutade att: 
Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2016) 
 

§ 10 Konfirmering av förra årets stadgeändring 
Årsmötet beslutade att: 
Godkänna förra årets stadgeändring som innebar en ändring av antalet 
ledamöter i styrelse från 5 ledamöter till minst 5 ledamöter. 
  

§ 11 Val av ordförande eller kassör 
Valberedningens förslag till ordförande för två år är omval Ulf 
Wilhelmsson 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Ulf Wilhelmsson till ordförande för två år. 
 

§ 12 Val av två eller tre ledamöter 
Valberedningens förslag till ledamot för två år är omval Per-Anders 
Hansson 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Per-Anders Hansson till ledamot för två år. 
Inga fler ledamöter står på tur att avgå, justeras till nästa årsmöte. 
  

§ 13 Val av två styrelsesuppleanter (1 år) 
Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter för ett år är omval Sven 
Eriksson samt nyval Marie Alfredsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Sven Eriksson samt Marie Alfredsson till styrelsesuppleant för ett 
år. 
 

§ 14 Val av revisor (1 år) 
Valberedningens förslag till revisor för ett år är omval Gunilla Ohlsson 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Gunilla Ohlsson till revisor för ett år. 
 

§ 15 Val av revisorssuppleant (1 år) 
Valberedningens förslag till revisorssuppleant för ett år är omval Benny 
Nilsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Benny Nilsson till revisorssuppleant för ett år. 
 

§ 16 Val av valberedning (1 år) 
Årsmötets förslag till valberedning för ett år är omval Karl-Erik Lindström. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Karl-Erik Lindström till valberedning för ett år. 
 

§ 17 Fastställande av årsvgift 
Styrelsens förslag är en ökning till 150 SEK i årsavgift. 
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Årsmötet beslutade att: 
Fastställa styrelsens förslag till 150 SEK. 
 

§ 18 Motioner till årsstämman 
Inga motioner hade inkommit. 
 

§ 19 Rapporter 
Inga rapporter fanns att redovisa 
 

§ 20 Övriga frågor 
• Kommunen har meddelat att man arrenderat ut 

båtuppläggningsområdet vintertid till en privat entreprenör som 
ska ta över den verksamheten.  
Dessutom är det på gång en byggnad i norra området öster om 
vägen. 
Vad det betyder för medlemmarna vid tillfället för mötet är oklart. 
Föreningen har meddelat kommunen sitt missnöje gällande 
utebliven informationen. 

• Det är dags att vår rusta hamnen, intresserade att hjälpa till är 
hjärtligt välkomna den 1/4 kl.13 

• Sponsorer till föreningen efterlyses, medlemmarna ombeds att 
komma med tips. 

 
§ 21 Mötet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett konstruktivt årsmöte samt förklarade 
detsamma för avslutat. 
 

 
 

----------------------------------------------------------- 
Ulf Wilhelmsson, Ordförande 

 
 
----------------------------------------------------------- 
Rickard Krejstrup, Justeringsman 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Ingolf Brorson, Justeringsman 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Peter Håkansson, Sekreterare 
 

 


