PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED MARAHAMNS VÄG-OCH 1(2)
HAMNFÖRENING DEN 10 april 2018 I NYBORGS FOLKETS HUS.
§1a. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmötet 2018 öppnat.
§2. Dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.
§3. Ordförande/sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tore Sandström.
Till sekreterare för mötet valdes Per-Agne Karlsson.
§4. Justerare.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Staffan Bergdahl och Olle Lundin.
§5. Mötets utlysande.
Mötet godkände årsmötets behöriga utlysande.
§6. Verksamhetsberättelse för 2017.
Ordförande redovisade årsberättelsen samt kassaredogörelsen för verksamhetsåret 2017, som med godkännande lades till handlingarna.
§7 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen redovisades och godkändes av årsmötet.
§8. Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa
resultat- och balansräkning samt bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§9. Val till föreningen.
a. Omval av Mikael Gustavsson, Per-Agne Karlsson, Karl-Axel Bergström
och Eva-Lott Wennberg . Alla på 2 år.
b. Ordförande för (1) år: Tore Sandström.
c. Suppleanter för (1) år : Lars Berlin och Göte Bergström.
§10. Val av revisorer.
Till revisorer för ett ( 1 ) år valdes Märtha Wiik. Vid nästa styrelsemöte i
samråd med ordförande i valberedningen väljs en andra revisor.
§11. Revisorssuppleant.
Till revisorssuppleant för ett ( 1 ) år valdes Ulla Uverud.
§12. Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes Göte Morin (sammankallande), Ragnar
Johansson samt Hans Gradin.

2(2)
§13. Höjning av båtplatsavgifter.
På försommaren kommer dykare att besikta samtliga bryggor, vad gäller
kättingar, pontoner samt betäckning. Även vägen till Marahamn måste
inom en snar framtid åtgärdas, liksom asfalteringsarbeten på
hamnplanen. Förslaget från styrelsen till årsmötet är att höja båtplatsavgifterna med 5% per år under tre år. Förslaget godkändes.
§14. Rapporter.
Inga övriga rapporter.
§15. Övriga frågor.
När det gäller vägen till Marahamn bör även mötesplatserna göras större.

§16. Avslutning.
Ordförande tackade å styrelsens vägnar för fortsatt förtroende och önskade
alla en trevlig båtsommar.
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