Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets hamn 2017 (SvSH)
Protokoll årsmöte 2017-04-20
§ 1 Stämmans öppnande.
Ordförande i Svinninge Samfällighetsförening Peter Landvall förklarade stämman öppnad.
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Peter Landvall och till mötessekreterare Marie Bråberg
§ 3 Val av två justeringsmän och rösträknare.
Stämman valde Mats Bjerin (Styrmansvägen 13) och Manfred Marohn (Amiralsvägen 25) att
jämte stämmans ordförande justera protokollet samt vara rösträknare på stämman.
§ 4 Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 36 röstberättigade medlemmar, varav 6 fullmakter.
§ 5 Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
§ 6 Fastställande av dagordning.
Stämman fastställde föreslagen dagordning.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det gångna året.
Mötesordförande presenterade verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret från årsstämma
2016 till årsstämma 2017 och den ekonomiska rapporten för räkenskapsåret 2016.
Året 2016 blev det första året som uppdelningen av Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) och
Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets hamn (SvSH) rent praktiskt och ekonomiskt hade
skilda verksamheter.
Kassör Sina Mostafavi redogjorde för ekonomin.
Intäkterna består av årsavgifter, sommarplats/vinterplats/upptagning. Hamnens intäkter är
momspliktiga.
Fakturerat är 800 000 kr. Avgiftshöjningen krävde uppsägning av de gamla avtalen och nya avtal
har tecknats med de externa båtägarna. De nya avgifterna kommer debiteras först 2017, då
hanteringen av avtal kom att dra ut på tiden.
Kostnaderna innefattar förutom drift och underhåll av hamn och båtupptagningsplats även el,
vägslitage, styrelsearvoden, redovisningstjänster, samt avslutande arbete med strandskoning.
Föreningens resultat för 2017 blev ett underskott på 27 497 kr.
Styrelsens förslag till åtgärder, budget och debiteringslängd redovisades av kassör Sina
Mostafavi.
Verksamhetsrapporten och den ekonomiska rapporten godkändes med acklamation och lades
till handlingarna.

1

§8 Revisionsberättelse för 2016
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Markus Maajola, godkändes och lades till
handlingarna.
§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2016.
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Inkomna ärenden och motioner (2 motioner har inkommit)
Motion
Styrelsens förslag
Årsmötets beslut
1. Utbyggnad av
Överförd från SvSF: Med
Stämman biföll styrelsens
parkering/Uppläggningsplats
anledning av diskussioner på förslag.
stämman föreslår styrelsen
att SvSH ska utreda ett
genomarbetat förslag om
utbyggnad och att röstning
sker vid nästa årsstämma.
2. Säkerhet i hamn/
Överförd från SvSF: Styrelsen Stämman biföll styrelsens
varvsområde
är positiv till att förstärka
förslag.
säkerheten.
Styrelsen får uppdrag att
utreda behovet

§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder för SvSH enligt åtgärdsplan samt debiteringslängd och
budget.
a) Beslut om föreslagen debiteringslängd (bilaga 4)
På grund av revisorns granskning avseende krav på moms för avgifterna och det
påföljande arbete som Ordförande arbetat intensivt med i nära anslutning till årsmötet
hade inte senaste version av budgeten bifogats. På mötet redogjorde styrelsen för denna
korrigering genom att justera ned totala intäkterna med avdrag för moms.
Vidare gavs den nya styrelsen, under punkten §14 övriga ärenden, i uppdrag att se över
debiteringslängden. Detta då grundavgiften slår hårt för de mindre ägarna, Den nya
kassören föreslog en avgiftsstruktur där detta neutraliseras samtidigt som totala
avgiftsuttaget inte påverkas.
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§13 Val av styrelse
a) Val av Styrelseordförande
Mats Harms-Ringdahl,

nyval (1 år)

Stämman beslöt att godkänna förslaget.
b) Val av styrelseledamöter och suppleanter
Ledamot Kent Norström ,
Ledamot Tomas Söderberg,
Suppleant Åsa Axelsson,
Suppleant Lenne Valkonen,

nyval (2 år)
omval (2 år)
nyval (2 år)
omval ( 1 år)

Stämman beslöt att godkänna förslaget.
c) Val av revisorer och revisorssuppleanter
Intern revisor Markus Maajola
Intern revisor Sina Mostafavi
Suppleant Paul Höglander,
Suppleant Catharina Svenningstorp,

omval ( 1 år)
nyval (2 år)
omval (1 år)
omval (1 år)

Stämman beslöt att godkänna förslaget.
d) Val av ledamöter i valnämnden
Sammankallande Claes Lange,
Suppleant Sören Nygren,

omval (1 år)
nyval (1 år)

Stämman beslöt att godkänna förslaget.
e) Beslut om arvoden till 2017 års styrelse och revisorer ( bilaga 4)
Godkändes och lades till handlingarna.

§14 Övriga ärenden
Nedanstående fråga togs upp och sammanfattas kort i följande;


Diskussion avseende debiteringslängden. Prislistan för båtplatser bör ses över. Under
vissa omständigheter betalar en större båt lägre kvadratmeterpris än en mindre. Det var
stämmans beslut att nya styrelsen skall se över Debiteringslängden och till nästa årsmöte
föreslå eventuella ändringar.

§15 Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för
medlemmarna.
Stämman beslöt att protokollet skall anslås vid korsningen Skepparvägen/Lotsvägen samt på
hemsidan senast den 4 maj.
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§16. Stämmans avslutande
Mötesordförande Peter Landvall förklarade stämman avslutad

Vid protokollet den 20 april 2017

_______________________________
Marie Bråberg
Mötessekreterare

_______________________________
Peter Landvall,
Mötesordförande

_________________________________________
Mats Bjerin
Justerare

___________________________________________
Manfred Mahron
Justerare
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