
----. ·tla'; 
--:,.', I 
.' : ' 

~ i' 
:..._ I 

Anld, Ha, nn foren1n9 

Protokoll från digitalt årsmöte i Arilds Hamnförening 
mellan den 1 och 11 april 2021. 

Enligt fo"mtingens stadgar ska ett ordinarie årffllö'le hållas i S(ll'l/band med påskhelgen. På grund av rådande 
pandemi har st,relten efter moget överoägande valt att även i år hålla en "digital" variant. 

Totalt 12 medlemmar har aktivt deltagit i årsmötet. Av dessa har samtliga medlemmar bifallit stJrelsens och 
valberedningens fors/ag 11/an· kommentarer. 

Bi/agat. KDmmentarer/ !Jnp11nkter från deltagande medlemmar. 

1. Årsmötets öppnande 

2. V al av ordförande och sekreterare 

Ordf. Rolf Lundgren, sekr. Göran Elsmen. 

3. V al av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 
Håkan Orrling och Lisa Lundgren-Båtelsson. 

4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Genom e-mailutskick till samtliga medlemmar, på arild.se/hamnföreningen och genom anslag 
på Ruffen. 

Godkändes av årsmötet. 

5. Fastställande av dagordningen 

Godkändes av årsmötet. 

6. Styrelsens berättelse om det senaste verksamhetsåret. 

Arsredovisning för Arilds Hamnförening verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31 med 
revisionsberättelse. 

Bilaga 2 . .Anredmnsning 
Godkändes av lirsmötet. 

7. Revisorernas berättelse om det senaste verksamhetsåret 

Arsredovisning för Arilds Hamnförening verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31 med 
revisionsberättelse 

Bilaga 2 . .Anredovisning 
Godkänc;les av årsmötet. 
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8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska 
dispositioner 

Arets resultat (- 87 538 SEK) överförs till eget kapital 

Bilaga 2. Arsredovi.sning. 

Godkändes av årsmötet. 

9. Frågan om ansvarsfrihet ror styrelsens förvaltning 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för senaste verksamhetsåret. 

10. V al av styrelseordförande 

Enligt valberedningens förslag; 

• Jonas Milton 

Godkändes av årsmötet. 

nyval 1 år 

11. V al av styrelseledamöter och suppleanter 

Enligt valberedningens förslag. 

Ordinarie ledamöter: 

• Lars Bergwall 
■ Göran Elsmen 
• Sören Elen 
• Magnus Holmqvist 
• Rolf Lundgren 
• Christoffer Pettersson 

Suppleanter: 

• Henrik Wettin 
• Linus Nilsson 

Godkänd,es • av årsmötet. 

omval2år 
omval2 år 
omval 2 år 
1 år kvar 
nyval2 år 
1 år kvar 

omval2 år 
omval2 år 

12. V al av revisor och revisorssuppleant 

Enligt valberedningens förslag; 

• Björn Femsttöm 
• Christer Svensson 

Godkändes av årsmötet. 

omval 1 år 
omval 1 år 

13. Val av valberedning (två ledamöter) 

På grund av årsmötets digitala karaktär föreslås av avgående valberedning; 
• Richard Weibull nyval 1 år 
• Sten Tyrberg nyval 1 år 

Godkändes av årsmötet. 

14. Firmateckniog 

Sker i enlighet med fastlagda stadgar. 

Godkändes av årsmötet. 

15. Förslag till kommande årsbudget 

Godkändes av årsmötet. 

Bilaga 3 Budget 2021 
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16. Fastställande av medlemsavgifter och båtplatsavgifter 
Styrelsen föreslår oförändrade taxor och avgifter. 

Bilaga 4 Hamnordning 
Godkändes av årsmötet. 

17. Beslut om arvoden till styrelse och revisor 

Oförändrat. 7 500 SEK att fördela efter styrelsens beslut. Plus 100 SEK/ möte 
Godkändes av årsmötet. 

18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet 
Inga. 

19. Behandling av ärenden, som väckts av medlem. Anmälan av sådant ärende ska ske 
skriftligen till styrelsen senast den 31 januari. 
Inga sådana förslag har inkommit 

20. ÖVriga frågor. 

Kommentarer till digitalt inkomna frågor från medlemmar under årsmötet. Se även bilaga 1. 
21. Tidpunkt då protokollet från årsmötet ska vara anslaget på lämplig plats i Arild och 

på föreningens hemsida (arild.se/hamnföreningen). 
Senast den 2 maj 2021. 

22. Mötets avslutande 

Stort tack till alla medlemmar som deltagit vid detta något ovanligt upplagda årsmöte. 

Arild den 18 april 2021 
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Håkan Ortling 

Rolf LJ;.dgr.en 
Ordförande 

Lisa Lundgren-Båtelsson 

Arilds Hamnjörening, Stora Vägen 1, 263 73 Arild; 11·11111·.arild.se 
BG 199-8145; e-post: arildslwn111koptm(a ,mld.sl' 


