Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2017
Magnarps Hamns Båtägarförening
Datum: Onsdagen den 5 april 2017
Tid: 19:00
Plats: Bjäre Fisk & Skaldjur (Restaurangen i Magnarp)
Närvarande: 11 personer (enlig närvarolista)
Ordförande hälsade alla välkomna och lämnade därefter över ordet till kvällens gästföreläsare;
Mattias Bygdestål, Polisen.
Polisen informerade medlemmarna hur man kan hjälpa till att förebygga brott och båtstölder.
Kort summering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Majoriteten av båtrelaterade stölder sker när båtarna står uppställda på land.
Iakta och var observanta.
Ser man obehöriga/okända - Ställ frågor och uppmärksamma dem.
Ser man bilar som verkar misstänkta (skåpbilar etc som inte brukar röra sig i området) - skriv
upp reg.nummer.
Tipsa polisen
Använda kraftiga lås - Det fördröjer tjuven.
Var nyfiken på vad som sker i hamnen. Ta kvällspromenader. Kolla alla båtar.
UPPMÄRKNING! Märk upp era prylar ordentligt. Använd DNA-märkning eller securemark
som polisen kan använda UV-ljus på.
Skapa en egen unik märkning (typ en ristning eller liknande) som bara du känner till.
Lägg ingen kraft på att märka motorkåpa. Den slänger tjuven.
Har du större eller nyare motor - Skaffa GPS-spårning. Oftast hittar då polisen motorn/båten
inom ett dygn.

Stämmans öppnande
Ordförande tackade kvällens gästföreläsare och förklarade därefter den ordinarie årsstämman
öppnad.
1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare
Sittande ordförande valdes till stämmoordförande och till protokollförare valdes sittande
sekreterare.
2. Godkännande av röstlängden
Den undertecknade deltagarlistan godkändes som röstlängd.

3. Val av justeringsmän
Adam Dalmo och Jörgen Svensson valdes till justeringsmän.
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Kallelse har i god tid skickats ut (tillsammans med inbetalningskorten för årsavgiften) till samtliga
medlemmar. Stämman har även utlysts på föreningens hemsida.
Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2016 föredrogs. Föreningen har god ordning på
ekonomi, föreningens handlingar samt kölistor.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Föreningens ekonomi redovisades.
Resultatet fastställdes och den ekonomiska redogörelsen lades till handlingarna.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Ingen förändring. Revisorn anmälde att han avstår arvode.
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Stämman fastställde att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall som tidigare vara 5 personer.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Till styrelse valdes
David Gabrielsson (Ordf)
Per Almer (Kassör)
Michael Krüger (Sekr)
Jörgen Svensson (Hamnfogde)
Adam Dalmo
Tom Nilsson

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

13. Val av ordförande och kassör bland de valda styrelseledamöterna
Sittande ordförande och kassör omvaldes av stämman.

Omvald 2 år
Sittande 1 år
Omvald 2 år
Sittande 1 år
Sittande 1 år
Sittande 1 år

14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
Krister Haglind
Revisor
Börje Rask
Revisor
Carl Sigvard Carlsson
Revisorssuppleant

Omvald
Omvald
Omvald

15. Val av valberedning
Mattias Ahlbin
Lasse Carlsson

Omvald
Nyvald

Sammankallande

16. Övriga ärenden
•

Gästbryggan
Är nu återställd till som den var förr.

•

Muddring
Kommunen har nu lovat att muddra ur hamnen på höstkanten 2017.

•

Redskapsbodar
Den inköpta boden är nu utlottad enligt det tidigare årsprotokollet.

•

Ny hemsida & Facebooksida
Sekreteraren informerade om vår nya hemsida samt facebooksida som stod klar under 2016.
Sidorna är byggda och sköts helt ideellt av Michael Krüger samt Adam Dalmo

•

Ordning & Reda
Lamporna på kajen är trasiga, kommunen är påmind om att de måste lagas. Vi inväntar svar.

•

Uteslutning av medlem
En medlem har ej enligt stadgan betalt sina avgifter och kan därmed uteslutas.
Samma medlem har stora skador på sina bodar och båtar. Bland annat finns det upprivna
plåtar, trasiga dörrar och blottade motorer. Andras säkerhet är nu i fara.
Aktuell medlem har vid åtskilliga tillfällen blivit uppmanad till att städa upp och underhålla
sina bodar utan resultat.
Diskussion om uteslutning fördes redan vid förra stämman 2016 och medlemmen fick då
varning (se tidigare protokoll).
Stämman gick därför till röstning om uteslutning enligt gällande föreningsstadgar.
Votering skedde och rösträkning genomfördes med följande resultat:
För
7 röster
Emot
0 röster
Reservation 2 röster
Revisorn kontrollerade röstlängden som godkändes.

Årets stämma beslutade därmed att medlemmen nu är utesluten ur föreningen i enlighet
med stadgan.
Styrelseordförande fick i uppdrag av stämman att informera medlemmen om uteslutningen
med stadgan som grund.
•

Nya livbojar
Nya livbojar märkta ”Magnarps Hamn” är införskaffade och utbytta av styrelsen.

•

Vårstädning
Vårstädningen sker den 8 april tillsammans med Magnarps Intresseförening.
Stämman beslutade att båtföreningen bjuder på korv och kaffe till de som är med och städar.
Mattias Ahlbin valdes till Korvansvarig, Per Almer köper in sopsäckar

•

Förslag från stämman
Ett medlemsförslag inkom att föreningen bör sponsra Sjöräddningsällskapet med 500kr.
Förslaget gillades och Adam Dalmo utsågs till att ta tag i detta

•

Övrigt
Inga fler övriga frågor förekom tackade Ordförande för visat intresse och förklarade
stämman som avslutad. Ordet lämnades därefter över till Bosse från Bjäre Fisk & Skaldjur
som kort informerade om restaurangens säsong och kommande händelser.
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