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Ärende 

ÅRSMÖTE 
 
Tidpunkt (datum och klockslag) 

2016-03-10, kl. 19:00 – 19:50 
Plats (lokal och adress) 

Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1 
Kopia till 

 

 
Deltagare 

19 medlemmar enligt närvarolista, 

protokollsbilaga 1 

 
 

 

 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

1. Mötets öppnande 

 Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna 

och förklarar årsmötet öppnat.  

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen 

 Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen. 

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst 

 P- Söderdahl förklarar varför årsmötet hålls i mars månad. 

Årsmötet accepterar förklaringen, och beslutar att årsmötet är 

utlyst i laga ordning. 

 

4. Fastställande av röstlängd, fullmakt skall innan mötet 

lämnas till styrelsen 

 Det beslutas att närvarolistan ska utgöra röstlängd 

(protokollsbilaga 1). 

 Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför 

årsmötet.  

 

5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll samt val av 2 rösträknare 

 Årsmötet väljer Per Grude och Ove Lindvall att vara 

justeringsmän och rösträknare. 

 

6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll 

 Protokollet från höstmötet den 22 oktober 2016 läses upp  

av vice sekreterare Göran Olsson.  



 Protokoll Sida 

 PROTOKOLL 2 (4) 
 Datum Revision Beteckning S-klass 

 2016-03-10    I 
   

  Org. nr 802001-3390 
 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

 P-A Söderdahl kommenterar protokollets punkt 10 – val 

enligt stadgarna – val a), val av klubbmästare, och meddelar att 

Magdalena Hallberg ännu inte blivit medlem i klubben. Ing-Marie 

Nilsson åtar sig att meddela Magdalena. Robert Arnald åtar sig att 

tala med henne om saken. 

 I anslutning till nämnda protokolls punkt 11 – övriga frågor 

– upplyser P-A att bänkspisar inte kommer att installeras, p.g.a. 

korrosionsproblem. Istället kommer spisar med häll att installeras. 

 Protokollet godkänns av mötet. 

 

7. Skrivelser och rapporter 

 P-A Söderdahl redogör för ett samtal han har haft med 

HBK sekreterare Marie Zachrisson. De har kommit överens om 

att ordna en anmälningslista för de medlemmar som vill samåka 

till Holmen för att kunna delta i arbetsplikterna. Berörda kommer 

efter anmälan till en viss arbetsplikt att få ett lösenord för att 

kunna se vilka andra som har anmält sig till den arbetsplikten. Det 

bestäms att listan ska uppdateras efter hand fram till respektive 

arbetspliktshelg. 

 P-A meddelar att bojar har släppt i Henriksdalshamnen på 

grund av att bojstenarna är otillräckliga. Arbeten måste utföras där 

för att åtgärda bristerna. 

 P-A meddelar vidare att årets arbeten på Holmen kommer 

att omfatta bryggor, stugor och staket. 

P-A lämnar frågan fri. 

 Michael Andersson frågar om Bergstugan kommer att 

åtgärdas. P-A besvarar frågan, och meddelar att åtgärder få anstå i 

avvaktan på att andra, mer angelägna, arbeten avslutas. 

 

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och 

med punkt elva 

 Leif Wågert väljs att leda förhandlingarna till och med 

punkten elva enligt dagordningen. 

 Leif tackar medlemmarna för förtroendet. 

 

9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2015 

Leif redogör för styrelsens sammansättning under 2015 och 

huvudpunkterna i HBK:s årsredovisning för kalenderåret 2015, 

inklusive dess bilagor, bl.a. verksamhetsrapporter från ansvariga, 

(protokollsbilaga 2). Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i 

resultat- respektive balansrapport (protokollsbilagorna 3 och 4).  

 P-A Söderdahl påpekar att det i årsredovisningen, sid. 1, 

felaktigt anges att Kenneth Högblom ingick i Holmkommitten. 



 Protokoll Sida 

 PROTOKOLL 3 (4) 
 Datum Revision Beteckning S-klass 

 2016-03-10    I 
   

  Org. nr 802001-3390 
 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

 Mötet godkänner därefter verksamhetsberättelsen och den 

ekonomiska redovisningen. 

 

 

 

10. Revisionsberättelse 

 Michael Andersson redogör för innehållet i 

revisionsberättelsen (protokollsbilaga 5). 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2015. 

 

11 a. Disposition av verksamhetsårets resultat 

 Mötet beslutar att årets resultat ska balanseras i ny räkning. 

 Leif tackar och lämnar över ordförandeskapet för dagens 

möte till HBK ordförande P-A Söderdahl.  

 

12. Fastställande av avgifter och arvoden 2016 

 Inga ändringar avseende arvoden och avgifter föreslås för 

år 2016. Stämman godkänner styrelsens förslag. 

 

13. Budget 2016 

Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i budgetförslag 

(protokollsbilaga 6). Efter diskussion beslutar årsmötet i enlighet 

med förslaget. 

 

14. Motioner 

Det antecknas att någon motion inte har inkommit. 

 

15. Val enligt stadgarna 

 Valberedningen, genom Robert Arnald, redogör för förslag 

till val av styrelseledamöter m.m. (protokollsbilaga 7). 

 Val av ordförande 

Mötet omväljer P-A Söderdahl att vara ordförande för två år. 

a) Val av kassör 

Mötet omväljer Ing-Marie Nilsson att vara kassör för två år. 

b) Val av vice sekreterare 

Mötet omväljer Göran Olsson att vara vice sekreterare för två år. 

 d) Val av ledamot i valberedningen  

 Mötet omväljer Tommy Andersson att ingå i valbered-

ningen för två år.  

 e) Val av hamnförvaltare för Henriksdalshamnen 



 Protokoll Sida 

 PROTOKOLL 4 (4) 
 Datum Revision Beteckning S-klass 

 2016-03-10    I 
   

  Org. nr 802001-3390 
 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

 Mötet väljer Pelle Skoog att vara hamnförvaltare för två år. 

f) Val till jouren Holmen  

 Årsmötet omväljer Tommy Fahlén samt väljer Kenneth 

Högblom att ingå i jouren för Holmen för två år. 

 Årsmötet beslutar att hålla befattningarna som vice 

ordförande, revisorssuppleant och ledamot (en befattning) i 

valberedningen vakanta tills vidare. 

 

16. Ändring av stadgarna enligt höstmötets beslut 

 P-A Söderdahl redogör för det beslut om ändring av 

klubbens stadgar som fattades en första gång vid höstmötet och att 

beslutet var enhälligt. 

 Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag och i 

överensstämmelse med höstmötets beslut (17 medlemmar för 

förslaget och 2 medlemmar emot).  

 

17. Övriga frågor 

 P-A Söderdahl meddelar att arbetspliktslistorna nu finns 

ute. 

 Lars Lindholm upplyser om att styrelsen har beslutat att 

tömma motorförrådet på Holmen: De närvarande diskuterar 

frågan; bl.a. lämnas synpunkter på hur utrymmet disponeras.  

 

18. Avslutning 

  P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och 

förklarar årsmötet avslutat. 

 

--- 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

Sekreterare Göran Olsson   Ordförande P-A Söderdahl 

 

 

 

Justeras      Justeras 

Ove Lindvall    Per Grute 


