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Enligt föreningens stadgar skall ett ordinarie årsmöte hållas i 

samband med påskhelgen. På grund av rådande pandemi och i 

avvaktan på ytterligare effekter av dess förlopp och eventuella nya 

besked från regering och myndigheter, har årsmötet  så som vi är 

vana, helt naturligt måst skjutas upp. I syfte att överhuvudtaget kunna 

genomföra ett årsmöte har emellertid Styrelsen efter moget 

övervägande valt att hålla en ”digital” variant.  

 

 

Dagordning för Arilds hamnförenings årsmöte, som pågår från den 29 juli till 

12 augusti 2020 
 

Årsmötesagenda 
 

 
 

 

1. Årsmötets öppnande 

 

2. Val av ordförande och sekreterare 

 

Förslag: ordförande Rolf Lundgren, Sekreterare Göran Elsmén 

Förslag till beslut: att årsmötet godkänner ovan nämnda förslag.  

 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 

årsmötets protokoll 

Förslag: Håkan Orrling och Caroline Del Corrall 

Förslag till beslut: att årsmötet godkänner ovan nämnda förslag.  

 

 

4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Genom e-mailutskick till samtliga medlemmar; på 

arild.se/hamnföreningen och genom anslag på ruffen 

Förslag till beslut: att årsmötet godkänner att mötet är utlyst 

enligt stadgarna  

 

 

5. Fastställande av dagordningen 

 

 

6. Styrelsens berättelse om det senaste verksamhetsåret. 
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Se bifogade dokument 

Förslag till beslut: att årsmötet godkänner bifogad 

årsredovisning.  

 

 

7. Revisorernas berättelse om det senaste verksamhetsåret 

 

Se bifogad revisionsberättelse 

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om 

ekonomiska dispositioner 

 

Se bilaga. Styrelsens förslag att årets resultat (94 391,91 SEK) 

överförs till eget kapital.  

 

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

 

Styrelsens förslag till beslut: Årsmötet beviljar styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. (styrelsen deltar inte i 

beslutet) 

 

 

10. Val av styrelseordförande 

 

Valberedningens förslag är: Rolf Lundgren 1 år 

Förslag till beslut: Enligt valberedningens förslag 

 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens förslag är: 

Styrelse:  Lars Bergwall 1år kvar 

   Göran Elsmén 1 år kvar 

   Sören Elén 1 år kvar 

Nyval som ordinarie Magnus Holmkvist 2 år 

   Jonas Milton 2 år 

   Christoffer Pettersson2 år 

 

Styrelsesuppleanter Henrik Wettin 1 år kvar 

   Linus Nilsson 1 år kvar  

Förslag till beslut: Enligt valberedningens förslag 
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12. Val av revisor och revisorssuppleant 

 

Valberedningens förslag är Björn Fernström, ordinarie och 

Krister Svensson Suppleant 

Förslag till beslut: Enligt valberedningens förslag 

 

 

13. Val av valberedning (två ledamöter) 

 

På grund av årsmötets karaktär föreslås sittande: Olle Jönsson 

och Lars Noltorp för 1 år 

Förslag till beslut: Enligt förslag 

 

 

 

14. Firmateckning 

 

Förslag: Enligt stadgarna. Förslag till beslut: Godkännes 

 

 

15. Förslag till budget för 2020 

 

Förslag till beslut: godkännes enligt bifogat dokument 

 

16. Fastställande av medlemsavgifter och båtplatsavgifter 

 

Förslag oförändrat (se bifogad Hamnordning) 

Förslag till beslut: att årsmötet godkänner oförändrade medlems 

och båtplatsavgifter 

 

17. Beslut om arvoden till styrelse och revisor 

Förslag oförändrat:  

Förslag till beslut: att årsmötet godkänner oförändrade arvoden 

 

 

18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

 

Förslag till stadgeändring angående valberedningen som togs upp 

på föregående årsmöte (se protokoll) för beslut på detta årsmöte 

enligt nedan 
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Föreslås och tillsätts av årsmötet och arbetar helt och hållet på dess uppdrag. 
Valberedningens uppgift är att följa styrelsens arbete och inför nästa årsmöte ge 
förslag på eventuella nyval till styrelse och revisorer. 
Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar, varav en är sammankallande. 
Mandatperioden för valberedningen är ett (1) år 
Detta tillägg till stadgarna godkändes av årsmötet. Fastställes under nästa årsmöte 

Förslag till beslut: att årsmötet fastställer denna stadgeändring 

 

19. Behandling av ärenden, som väckts av medlem. Anmälan av 

sådant ärende skall ske skriftligen till styrelsen senast 3 veckor 

före årsmötet. 

Eventuella förslag lämnas till nya styrelsen att beakta 

 

 

20. Övriga frågor 

Styrelsen föreslår att årsmötet utnämner Jan Eriksson och Max 

Garsten som hedersmedlemmar i Arilds hamnförening 

Förslag till beslut: att årsmötet godkänner ovan nämnda förslag.  

 

 

21. Tidpunkt då protokollet från årsmötet skall vara anslaget på 

lämplig plats i Arild och på föreningens hemsida. 

 

Senast den 30 augusti 2020 

 

22. Mötets avslutande 
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