Protokoll
Årsmöte Råå HamnFörening
Sammanträdesdatum: 2016-03-08
Plats: Raus församlingshem, Kielergatan 25 Råå
1

A) Mötet öppnas
Ulf Hedén öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

1

B) Fastställande av röstlängd
100 medlemmar är närvarande och röstberättigade.

2

Val av ordförande för årsmötets överläggningar
Heinz Frohm valdes till ordförande för årsmötets överläggningar.

3

Val av sekreterare för årsmötets protokoll
Annica Svärd Loosme valdes till sekreterare för årsmötets protokoll

4

Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll samt
fungera som rösträknare
Att justera årsmötets protokoll och tillika rösträknare valdes Bengt Magnusson och
Kjell Bergström.

5

Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst
Mötet fastlade att årsmötet var i vederbörlig ordning utlyst.

6

Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen genomgicks av Ulf Hedén och Torbjörn Larsson gick
igenom balans- och resultatrapporten för 2015, samt föredrog budget för 2016.

7

Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna året
Staffan Lundskog föredrog revisorernas berättelse. Mötet tillstyrkte enl.
revisorernas förslag att resultat- och balansräkning fastställes och att årets resultat,
+ 28tkr överförs i ny räkning.

8

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för sin förvaltning för verksamhetsåret 2015.

9

Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter enl. § 8
Till ordförande valdes:
Sven Andersson
RBK
Tills suppleant valdes:
Ingmar Thuré
RBK
Till ledamot valdes:
Ralf Pettersson
RHSS
Till suppleant valdes:
Pontus Hedgard
RHSS
Till ledamot valdes:
Per Silfwergård
RHSS
Till suppleant valdes:
Ulf Hedén
RHSS
Till ledamot valdes:
Claes Olsson
Övriga
Till suppleant valdes:
Bengt Nilsson
Övriga

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Fyllnadsval: suppleant till Torbjörns Larsson valdes Lars-Olof Johansson
(RHSS) 1 år.

Övriga ledamöter/suppleanter har ytterligare 1 år kvar av mandatperiod.
10

Val av revisorer enl. § 10
Till ordinarie revisor valdes Staffan Lundskog på 2 år
Till suppleant valdes Fred Jacobsson på 2 år

11

Val av valberedning enl. § 11
Till valberedning valdes Bengt Larsson, Kenneth O Karemo och Kent Nilsson med
Bengt Larsson som sammankallande.
Beslöts att styrelsen utser suppleant i valberedningen.

12

A) Fastställande av avgifter
Mötet beslöt att bemyndiga styrelsen att fastställa avgifter för 2017.

12

B) Fastställande av arvode
Mötet beslöt att styrelsen disponerar max. ett basbelopp att fördela inom
styrelsen som arvode.

13

Behandling av övriga ärende, som styrelsen hänskjuter till årsmöte
A) Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring
Styrelsens proposition till stadgeändring presenterades av Sven Andersson.
Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring
B) Behandling av inkomna motioner
Motion 1 från Bengt Nilsson, som presenterade sitt förslag till stadgar.
Mötet beslutade att avslå Bengt Nilssons motion.
Motion 2 från Stig Strömqvist ang. plats för krabbfiske i hamnen. Mötet beslutade
att avslå motionen.
Motion 3 från Stig Strömqvist ang. skyltning i hamnen. Mötet beslutade att bifalla
motionen.
Motion 4 från Stig Strömqvist ang. gratis WiFi i hamnen. Mötet beslutade att avslå
motionen. Styrelsen får dock i uppdrag att undersöka förutsättningarna för fritt WiFi
med målsättning att lösa frågan på bästa sätt.

14

Avslutning
Sven Andersson tackade för förtroendet att bli vald till föreningens ordförande
samt tackade Heinz Frohm för dennes insats som ordförande för årsmötet och
avslutade mötet.
Ragnar Thornberg, Ulf Hedén, Olle Borg, Alf Eriksson och Mats Åström avtackades
för sitt engagemang och arbete i RHF´s styrelse.
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