Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Magnarps Hamns
Båtägarförening
Datum:
20160406
Närvarande:
Enligt närvarolista, ca 15 personer.
Plats:
Magnarps Vandrarhem

Stämmans öppnande
Styrelseordförande hälsade alla välkomna till årets stämma och öppnade därefter stämman.
1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandes val
av protokollförare
Sittande ordförande valdes till stämmoordförande och till protokollförare utsågs Michael
Krüger.
2. Godkännande av röstlängd
Upprättad deltagarförteckning godkändes som röstlängd.
3. Val av justeringsmän
Till justeringman valdes Adam Dalmo.
4. Frågan om om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2015 föredrogs.
Föreningen har god ordning på ekonomi, föreningens handlingar samt kölistor.
Två punkter bröts ut ur årsredovisningen och förs separat till protokollet:
● Muddring
Prover i hamnen har tagit och skickats till Länstyrelsen som ej ännu återkommit med
provresultat. Detta har försenat så att muddringsverket ej längre finns tillgängligt i
närområdet. Troligtvis blir det inte gjort innan båtsäsongen 2016.

●

Ansvarsförsäkring
En ansvarsförsäkring saknas och behöver eventuellt tecknas. Stämman var oklar
över vilken typ av ansvarsförsäkring som behövs då kommunen har ett större ansvar
över hamnområdet.
Viktigt dock att alla medlemmar med båtplats har en båtförsäkring där en
ansvarförsäkring ingår.
Beslut
Samtliga medlemmar med båtplats skall senast den 30/4 2016 ha skickat in kopior
på sina försäkringsbevis till styrelseordförande.
Styrelseordförande tar sedan med sig dessa till Ängelholms kommuns jurist och
väcker frågan om föreningen verkligen behöver ha en separat ansvarsförsäkring.
Utgångspunkten är att den ideella föreningen inte bör/skall teckna utan det åligger
kommunen samt respektive båtägare.

Styrelsen föreslogs i revisionberättelsen att få ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Föreningens ekonomi redovisades
Aktuell likviditet: 166 789 + 28 021 = 194 810 SEK
Resultatet fastställdes och den ekonomiska redogörelsen lades till handlingarna.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna samt revisorerna
Ingen förändring i frågan om arvoden.
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Stämman fastställde att medlemsavgiften för 2016 skall vara oförändrad.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara 5 personer.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelse
David Gabrielsson
Jörgen Svensson
Per Almer
Adam Dalmo
Michael Krüger
Tom Nilsson
Håkan Holgersson

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Omvald 1 år
Omvald 2 år
Omvald 2 år
Nyvald 2 år
Nyvald 1 år
Omvald 2 år
Omvald 2 år

13. Val av ordförande och kassör bland de valda styrelseledamöterna
David Gabrielsson
Styrelseordförande
Omvald
Per Almer
Kassör
Omvald
14. Val av revisor och revisorsuppleant
Krister Haglind
Revisor
Börje Rask
Revisor
Carl Sigvard Carlsson
Revisorsuppleant

Omvald
Omvald
Nyvald

15. Val av beredning
Mattias Ahlbin
Bernt Bondesson

Nyvald
Omvald

Sammankallande

16. Övriga ärenden
Ordning i Hamnen
Ordningen i hamnen är för tillfället förhållandevis god. Styrelsen redogjorde för problemen
med de “skrotbåtar” som ligger upplagda på landplats av Lennart Andersson. Stämman var
eniga om att dessa utgör både en säkerhetsrisk i hamnen samt att de ger ett skräpigt och
störande intryck av hamnområdet.
Beslut
Stämman enades om att Lennart Andersson får fram till den 30/4 2016 på sig att
rensa upp kring sina båtplatser, bodar och kring hamnplan. Lennart måste även flytta
sina båtar till andra landplatser längre upp för att inte utgöra mer risker och skador
vid tex storm.
Mattias Ahlbin kollar upp vilka lediga platser båtarna kan flyttas till.
David Gabrielsson ringer snarast upp Lennart och meddelar honom samt bereder
honom möjlighet att själv flytta båtarna. Sker inte detta samt uppstädning tar
föreningen på sig rätten att säga upp platserna och eventuellt medlemskap enligt
gällande stadga.
Vårstädning i Hamnen
Lördagen den 9e april är det dags för den årliga vårstädningen.
Styrelseordförande informerade att nya restaurangen kommer att erbjuda en fisksoppa för
endast 59 kr.
Beslut
Stämman beslutade att köpa in korv, bröd samt kaffe som bjuds till delaktiga under
vårstädningen. Mattias utsågs till grillmästare och inköpsansvarig.
Båtplatser
Båtplats 28 har godkänts för flytt till plats nr 23. Ny ledig plats i hamnen blir nr 28.
Underhåll, bodar
Styrelseordf informerade stämman att en bod skall målas om.

Uthyrning redskapsbod
Förra mandatperioden köptes det in en redskapsbod med syftet att hyra ut denna till
medlemmar
Beslut
De medlemmar som är intresserade av att hyra boden skall inkomma med en
intresseanmälan till styrelsen senast den 30 april 2016. Hyreskontraktet lottas sedan
ut bland de som inkommit med intresseanmälan.
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram kostnaden för hyran samt hyreslängd som skall
redovisas i hyreskontraktet.
Hyran skall vara på en nivå så att andra medlemmar inte upplever att “de är med
betalar den”. Hänsyn tagen till inköpsvärde och yttre underhåll.
Hyreskontraktet skall även göra gällande vad boden skall/få nyttjas till (redskap, ej
boende, etc)
Gästbrygga
Pålarna på yttre piren togs upp till diskussion. De borde tas bort då de både misspryder och
utgör en risk för skador och olyckor. Ordförande informerade att det en gång var tänkt att
göra en tilläggsbrygga där. Det finns en offert intagen men byggnationen blev aldrig av pga
avsaknandet av tillstånd.
Beslut
Frågan om ny gästbygga tas upp igen och nya offerter skall begäras in som nytt
beslutsunderlag.
En arbetsgrupp tillsätts bestående av: Tom, Mattias och Bernt.
Gruppen skall senast den 30/4 lämna ett underlag till styrelsen som efter genomgång
omgående kallar till en extrainsatt stämma för eventuellt investeringsbeslut.
Ritningen från förra offertrundan överlämnades av styrelseordförande till
arbetsgruppen.
Skötsel av toalett
Fråga om vem som ansvarar för skötsel av toalett uppkom. Styrelseordförande informerade
att det är kommunens ansvar att sköta den men att föreningen tog på sig att måla om dörren
förra året.
Avslutning
Då inga fler övriga frågor fanns, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Michael Krüger

Adam Dalmo

