
 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 58, 263 73 Arild. BG 199-8145 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

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, kommet årsmötet  även i år 

att hållas ”digitalt”.  

 

 

Kallelse till digitalt årsmöte Arilds hamnförening 

som pågår från den 1 april till 11 april 2021 
 

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 Lisa Lundgren-Båtelsson 

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/foreningarna/arilds-hamnforening 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. 

 

Se bifogad årsredovisning 



 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 58, 263 73 Arild. BG 199-8145 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

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 bifogad årsredovisning. Styrelsen föreslår att årets resultat 

−87 538,50 kronor balanseras i ny räkning varvid det egna 

kapitalet härefter uppgår till 319 001,35 kronor. 

Förslag till beslut: Enligt styrelsens förslag 

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

 

Styrelsens förslag till beslut: Årsmötet beviljar styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. (styrelsen deltar inte i 

beslutet) 

 

10. Val av styrelseordförande 

 

Valberedningens förslag är: Jonas Milton 1 år 

Förslag till beslut: Enligt valberedningens förslag 

 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens förslag är: 

Ordinarie ledamöter: Lars Bergwall omval 2 år 

 Göran Elsmén omval 2 år 

 Sören Elén omval 2 år 

 Rolf Lundgren omval 2 år 

Valda 2020 på 2 år Magnus Holmkvist 1 år kvar 

 Christoffer Pettersson 1 år kvar 

 

Styrelsesuppleanter Henrik Wettin omval 2 år 

 Linus Nilsson omval 2 år 

Förslag till beslut: Enligt valberedningens förslag 

 

12. Val av revisor och revisorssuppleant 
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Telefon hamnfogde 0703-855 655 

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 av avgående 

valberedning: Richard Weibull och Sten Tyrberg. Om årsmötet 

har andra förslag så nämn dessa i insänd svarsenkät. Om så blir 

fallet kommer samtliga föreslagna namn att ingå i en omröstning 

bland medlemmarna, där de två som samlar flest namn utses. 

Förslag till beslut: Enligt förslag 

 

 

 

14. Firmateckning: Enligt stadgar 

 

15. Förslag till budget för 2021 

 

Se bifogat budgetförslag 

Förslag till beslut: budgeten för 2021 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: 7 500 kronor att fördela efter styrelsens 

beslut. Eftersom majoriteten av styrelsen inte tar ut något 

arvode, föreslås att styrelsen kan använda denna summa till en i 

styrelsen gemensam aktivitet. 

Förslag till beslut: att årsmötet godkänner oförändrade arvoden 

enligt ovan. 

 

 

18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

 

Inga 



 

Arilds Hamnförening, Stora Vägen 58, 263 73 Arild. BG 199-8145 

Telefon hamnfogde 0703-855 655 

 

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 

 

 

21. Tidpunkt då protokollet från årsmötet skall vara anslaget på 

lämplig plats i Arild och på föreningens hemsida. 

 

Senast den 2 maj 2021 

 

22. Mötets avslutande 

 

Bilagor: Årsredovisning 

Revisionsberättelse 

Budgetförslag 2021 

Hamnordning 

 

 

Årets hamnstädning äger rum lördagen den 5 juni klockan 10. 

 

 Varmt Välkomna 


