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Protokoll fört vid Myggenäs Båtförenings ordinarie årsmöte 22 feb 2018 
 

 

 

§ 1 Ordföranden öppnade årsmötet och hälsade ca 40 medlemmar välkomna. 

 

§ 2 Fastställdes att årsmötet var i laga ordning utlyst. 

 

§ 3 Valdes Gunnar Adriansson  och Björn Aadnoy till justeringsmän tillika rösträknare 

 

§ 4   Valdes Johan Bräutigam att leda årsmötet. 

 

§ 5  Valdes Lars Afzelius till sekreterare för årsmötet 

 

§ 6  Fastställdes förslag till dagordning. 

  

§ 7  Föredrogs och fastställdes föreningens verksamhetsberättelse. Bilaga 1. 

 

§ 8  Föredrogs föreningens ekonomiska utfall för 2017 som godkändes och lades till 

handlingarna.  Bilaga 2. 

 Beslöts att årets överskott, 13 907 kr, ska balanseras mot eget kapital som därefter uppgår 

 till 461 523 kr.  

 

§ 9 Föredrogs revisionsberättelse för 2017. Bilaga 3. 

   

§ 10 Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.  

    

§ 11 Fastställde mötet föreslagna medlems-, båtplats- och serviceavgifter för 2018.  Bilaga 4. 

  

§ 12 Behandling av inlämnade motion. Inga motioner inlämnade. 

 

§ 13 Behandlades två av styrelsen upptagna frågor. 

 1. Hur agera när medlemmar underlåter att i tid betala utsända fakturor/påminnelser? 

 Ett enigt årsmöte var överens om att en påminnelsefaktura som inte är betald senast 30 

 dagar efter förfallodag  innebär att berörd medlem förlorar sin båtplats.  

 Beslöts att styrelsen ska agera enligt ovan. 

 2. När arrendetiden är på väg att löpa ut och medlemmarna då har betalt drygt 3 miljoner kr 

 för rättigheten att få  arrendera hamnen, bör även kommande medlemmar solidariskt bygga 

 upp ett  kapital för hamnens framtid. Hur går vi tillväga? Mötet hade en samsyn i att så 

 småningom införa någon form av båtplatsinsats, som inte ska återbetalas, för 

 kapitaluppbyggnad. Några olika alternativ bör presenteras men frågan är inte akut. 

    

§ 14 Beslöts att fastställa styrelsens förslag på budget för 2018. Bilaga 5.  

 

§ 15 Orienterades om planerad vakthållning för 2018. Information om vakthållning och 

 instruktioner för inloggning och bokning finns på föreningens hemsida.  

 Samtliga medlemmar med tilldelad båtplats och födda  1939  och senare 

 (styrelsemedlemmar undantagna) skall boka  var sitt vaktpass. 

 Beslöts att vid utebliven bokning av vaktpass ska den enskilde betala 900 kr och styrelsen 

 lägga ut det ej bokade passet samt informera berörd medlem. 

 Beslöts att medlem som uteblir från sitt vaktpass ska betala 1 500 kr.  
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 Beslöts att organisera en frivillig vaktpool. Den som är förhindrad att genomföra sitt 

 vaktpass, kan överlåta passet till någon villig i poolen till en kostnad av 1 000 kr. 

  

§ 16 Valdes Johan Bräutigam till ordförande för ett år 

 

§ 17 Valdes Lars Afzelius, Bengt Andersson och Rolf kristiansson  till ledamöter för två år. 

 

§ 18  Valdes Stefan Lindqvist och Jan Andersson till suppleanter för ett år. 

 

§ 19 Valdes Magnus Gawell till revisor för två år 

 Valdes Gunnar Adriansson till revisorssuppleant för ett år.  

 

§ 20  Till valberedning valdes Reine Gustavsson, Stefan Paterson och Claes Jansson 

 med Reine Gustavsson som sammankallande 

 

§ 21 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

 

Almösund  2018-02-23 

 

 

Johan Bräutigam   Lars Afzelius 

Johan Bräutigam   Lars Afzelius 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Gunnar  Adriansson   Björn Aadnoy 

Gunnar Adriansson   Björn Aadnoy 

Justeringsman    Justeringsman 


