Protokoll
Årsmöte i Råå HamnFörening
Plats: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå
Den 19 mars 2019.

§ 1.

Mötet öppnas.
ordf. Sven Sjöberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2.

Val av ordförande för årsmötets överläggningar.
Till ordförande för årsmötet valdes Heinz Frohm.

§ 3.

Val av sekreterare för årsmötets protokoll.
Till sekreterare för årsmötet valdes Per Silfwergård.

§ 4.

Fastställande av röstlängd.
Det noterades 60 röstberättigade medlemmar närvarande.

§ 5.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes av mötet.

§ 6.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
samt att fungera som rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Bengt Magnusson och Tomas Olsson.

§ 7.

Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
Mötet fann årsmötet i behörig ordning utlyst.

§ 8.

Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår.
Verksamhetsberättelsen presenterad på hemsidan och tillgänglig på kansliet för medlem.
Resultat och balansräkningen föredrogs och förklarades av Torbjörn Larsson.
Beslut: mötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 9.

Föredragning av Revisorernas berättelse för det gångna året.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar
vinsten i enlighet med styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Beslut: a) mötet godkände resultat- och balansräkningen.
b) mötet godkände styrelsens förslag att verksamhetsårets resultat, 6 169 kr,
överförs i ny räkning.
c) mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av det gångna
verksamhetsåret 2018.
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§ 11.

Fastställande av arvoden.
Mötet beviljade styrelsen att fördela arvoden till sammanlagt högst ett basbelopp.

§ 12. Fastställande av budgetförslag för innevarande verksamhetsår.
Mötet fastslog styrelsens budget för innevarande verksamhetsår.
Budgetförslaget för 2020 genomgicks och godkändes.
§ 13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 9.
Till ek.ansv. valdes:
Per Silfwergård
Till ledamot valdes:
Annica Svärd Loosme
Till ledamot valdes:
Anders Jönsson
Till ledamot valdes:
Michael Backe
Till ledamot valdes:
Peter Jönsson
Till ledamot valdes:
Ingemar Thuré
Ledamot bekräftad:
Björn Eisner
Till suppleant valdes:
Per Andersson
Till suppleant valdes:
Ulf Hedén
Till suppleant valdes:
Torbjörn Larsson
§ 14.

Val av revisor enligt § 11.
Till revisor valdes:
Till revisor valdes:
Till suppleant valdes:

Christer Eriksson
Lena Eriksson
Lennart Andersson

RHSS
nyval 2 år
RHSS
omval 2 år
RBK
omval 2 år
RHFF
omval 2 år
RHF
omval 2 år
RHSS
fylln.val 1 år
Hbg: s kommun
RHF
nyval 2 år
RHF
omval 2 år
RHF
fylln.val 1 år

RHF
RHF
RHF

omval 2 år
fylln.val 1 år
omval 2 år

§ 15. Val av valberedning enligt § 12.
Till valberedning omvaldes Bengt Larsson, Kenneth O Karemo och Kent Nilsson
med Bengt Larsson som sammankallande.
Till suppleant valdes Staffan Kroll.
§ 16. Fastställande av avgifter.
Mötet beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avgifter för 2020.
§ 17. Behandling av inkomna motioner.
Samtliga 5 inlämnade motioner från Stig Strömkvist.
Motion 1: om att Råå hamnförening ska undersöka om företag vill betala för reklamplatser
i Råå hamn.
Mötet beslutade att avslå motionen.
Motion 2: om att anlägga och skylta upp en krabbfiskebrygga. Styrelsen har påbörjat arbetet.
Mötet beslutade att tillstyrka motionen.
Motion 3: om att Råå hamnförening anslår skyltning till inrättningar som är av betydelse för
gästande båtar.
Mötet beslutade att tillstyrka motionen.
Motion 4a: om att jourtelefon inrättas för att under sommaren kunna nå Råå hamnförening för
assistans med ”rödskyltning” av båtplatsen vid hemkomst.
Mötet beslutade att tillstyrka motionen.
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Motion 4b: om att byta röd/grön-skyltarna mot röda skyltar.
Motionen faller då mötet tillstyrkt motion 4a.
Motion 5: om att Råå hamnförening installerar utrustning för trådlös av mottagning av
datatrafik. Installation av Wifi i Råå hamn är enligt styrelsen snart färdig.
Stig Strömkvist återkallar motionen.
§ 18. Avslutning
Sven Sjöberg tackade Heinz Frohm för insatsen som mötesordförande.
Därefter avtackades Torbjörn Larsson och Tommy Mårtensson för sitt engagemang
och arbete i RHF:s styrelse.
Årsmötets formella del förklarades därmed för avslutad.
Frågestund/Öppen del
Medlemmar fick möjlighet att ta upp aktuella frågor och egna angelägenheter.

Råå 2019-03-19
Vid protokollet

Justeras

-------------------------Per Silfwergård

----------------------Heinz Frohm

-------------------------------

----------------------Tomas Olsson

Bengt Magnusson

3/3

