Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2018
Magnarps Hamns Båtägarförening
Datum: Tisdagen den 10 april 2018
Tid: 19:00
Plats: Bjäre Fisk & Skaldjur (Restaurangen i Magnarp)
Närvarande: 8 personer (enligt närvarolista) plus 3 fullmakter (Jörgen Svensson, Adam Dalmo och
David Almer)
Stämmans öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 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
Börje Rask valdes till justeringsman.
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 2017 föredrogs. Föreningen har god ordning på
ekonomi, föreningens handlingar samt kölistor.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Föreningens ekonomi redovisades av kassören.
Resultatet fastställdes och den ekonomiska redogörelsen lades till handlingarna.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Ingen förändring. Revisorerna anmälde att de avstår arvode.
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Stämman fastställde att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall som tidigare vara 5 personer och för 2018
endast en suppleant.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Tom Nilsson har meddelat att han ej har för avsikt att vara medlem i båtföreningen längre och har
sagt upp sitt medlemskap. Hans plats som styrelsesuppleant står därmed till förfogande.
Till styrelse valdes
David Gabrielsson (Ordf)
Per Almer (Kassör)
Michael Krüger (Sekr)
Jörgen Svensson (Hamnfogde)
Adam Dalmo
Bernt Bondesson

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

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

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

Sammankallande

16. Övriga ärenden
•

Muddring
Kommunen har meddelat att kostnaden för muddring är ca 1,4 miljoner och kommer
förmodligen inte genomföras i närtid. Ordförande har frågat kommunen om de istället kan
tänka sig ett ”tånglyft” likt 2016. Även här verkar utsikterna vara små. Styrelsen fortsätter
att ligga på kommunen.
Ett förslag från en medlem att kommunen borde upphandla ett danskt mudderföretag som
förmodligen har en lägre prisbild än vad kommunen idag har räknat på. Ordförande tog på
sig att informera och ”lobba” kommunen om detta förslag.

•

Bodar
Två av bodarna som föreningen numera har i sin ägo är i dåligt skick (rivningsobjekt) och
måste åtgärdas.
Styrelsen har tagit in offerter på att riva allt ovan grund, bortforsla samt bygga upp nya bodar
till en kostnad om ca 35-40 000kr/bod. De nya bodarna ger 4 nya bodplatser för uthyrning.
Magnarps Intresseförening är intresserade av en bodplats. Beslut sedan tidigare att bodarna i
första hand skall vara till båtföreningens medlemmar.
Intresseföreningen har erbjudit att hjälpa till att få in sponsorer till bodarna för att minimera
kostnaderna i utbyte mot en del av bod.
En förfrågan om intresse av del i bod gick ut till båtföreningens medlemmar 2017 och endast
5 medlemmar visade intresse. Bland dessa 5 lottades turordningen ut enligt tidigare
protokoll och kölista.
Frågan ställdes igen till deltagarna vid årets stämma där ingen av de närvarande (utöver de
som står på kölistan) var intresserade av att hyra del av bod. Dock har det under året
inkommit intresse från två medlemmar (vilka inte var närvarande på stämman).
Följande beslutades av stämman i bodfrågan:
o Två nya bodar skall uppföras under 2018 enligt ovan. Arbetet med
bortforsling/uppbyggnad startas omgående.
o

Magnarps Intresseförening skall erbjudas förtur på del av bodplats om sponsorskap till
minst en bodkostnad inkommer från dem. Styrelsen meddelar Intresseföreningen när vi
senast behöver ha besked om inkommet sponsorskap. Förslagsvis inom 60 dagar sedan
går platsen vidare i vår egen kölista.

o

En ny förfrågan om del i bod skickas ut till samtliga medlemmar.
Kölistan sätts därefter upp publikt på anslagstavlan i hamnen samt på föreningens
hemsida.

o

Frågan om Brandförsäkring kollas upp av styrelsen – Huvudspåret är likt båtplats att varje
bodägare/hyrestagare skall stå för sin egen försäkring.

•

Hemsidan
Michael Krüger fortsätter att sponsra föreningen med en hemsida, domän och serverplats
(ca 2 500kr per år) för 2018.

•

Vårstädning
Årets vårstädning sker den 14 april och arrangeras tillsammans med Magnarps
Intresseförening.
Stämman beslutade att båtföreningen bjuder på korv och kaffe till de som är med och städar.
Mattias valdes till Korvansvarig. Per Almer meddelar Mattias samt köper in sopsäckar.

•

Sponsring Sjöräddningssällskapet.
Stämman beslutade att fortsatta med årlig sponsring till Sjöräddningssällskapet, 500kr.
Adam Dalmo ombesörjer att detta blir gjort.

•

Förslag från stämman
Ett förslag kom in att vi slutar med bottenförtöjning och istället slår ner stolpar för
akterförtöjning i hamnen.
Förslaget gillades av stämman och det beslutades att styrelsen kollar upp kostnader samt
möjligheterna för detta.
Om möjligheterna finns och kostnaderna inte är för höga, kallar styrelsen in till en extra
årsstämma för beslut. En muddring måste ske innan ett sådant arbete påbörjas i vilket fall.

•

Inkomna skrivelser
o Revisorn har inkommit med ett förslag om förändring av föreningens stadgar. Denna
tas till handlingarna med små justeringar i texten efter genomgång av styrelsen vid
nästa styrelsemöte.
o

Kristin Johansson från det EU-finansierade projektet ”Mitt Hav” har via mail ställt
förfrågan om att sänka ner provrör för marinbiologiska provtagningar i hamnen.
Syftet med projektet är att skolungdomar skall under året kunna komma ner till
hamnen och se vad som lever och växer i vår hamn.
Stämman välkomnade detta och sekreteraren fick till uppgift att svara ”Mitt Hav” att
det är OK så länge de även har kommunens tillstånd till det hela. Båtföreningen
anvisar plats för provrören.

Inga fler övriga frågor kom upp och ordföranden förklarade därmed stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Michael Krüger

Börje Rask

