Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2020
Magnarps Hamns Båtägarförening
Datum: 2020-04-15
Tid: 19:00
Plats: Bjäre Fisk & Skaldjur
Stämmans öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.
1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare
Sittande ordförande valdes till stämmoordförande och till protokollförare valdes ledamot Adam
Dalmo.
2. Godkännande av röstlängden
Av 37 betalande/röstberättigade medlemmar avprickades 8 st (7 närvarande + 1 mandat) vid
stämman vilket godkändes som röstlängd.
3. Val av justeringsmän
Michael Krüger och Carl Danielsson 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 enligt stadgar godkändes.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Årsredovisningen (Kassörens anförande) samt revisionsberättelsen för 2019 föredrogs. Föreningen
har god ordning på ekonomi, redovisning, föreningens handlingar samt kölistor. Revisorerna har
föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Föreningens ekonomi 2019/2020 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 2019.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Ingen förändring, står fast som föregående år. Revisorerna anmälde att de avstår arvode.
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Hamnplats-, landplats-, köplats-, bod- och årsavgift blir fortsatt oförändrade för 2020.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter förblir oförändrat.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant:
Till styrelse omvaldes
David Gabrielsson, Styrelseledamot och Ordförande, omvald 1 år
Per Almer, Styrelseledamot och Kassör, omvald 2 år
Michael Krüger, Styrelseledamot, sittande 1 år
Jörgen Svensson, Styrelseledamot och Hamnfogde, omvald 2 år
Adam Dalmo Styrelseledamot och ny Sekreterare, omvald 2 år
Stämman beslutade att Ordförande ska fråga Bernt Bondesson om dennes fortsatta intresse som
styrelsesuppleant. Om Berndt avsäger sig uppdraget så åtar sig Carl Danielsson uppdraget som
styrelsesuppleant.
13. Val av ordförande och kassör bland de valda styrelseledamöterna
Sittande och ordförande och kassör omvaldes av stämman.
14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
Sittande revisorer önskar att avsäga sig uppdraget. Stämman godkände begäran och beslutade att
ordförande och kassör får i uppdrag att hitta ny för föreningen lämplig revisor. Styrelsen tackade
avgående revisorer för deras goda insatser.
15. Val av valberedning
Stämman beslutade att Ordförande ska fråga Mattias Ahlbin om dennes fortsatta intresse i
valberedningen.
Lasse Carlsson önskar att avsäga sig uppdraget vilket stämman godkände.
Stämman valde in Carl Danielsson i valberedningen.
16. Övriga ärenden
-Hemsidan
Michael Krüger fortsätter att sponsra föreningen med arbete av hemsida, domän och
serverplats för 2020.
-Vårstädning
Årets vårstädning sker den 18 april 2019 kl 09.00 och arrangeras tillsammans med Magnarps
Intresseförening. Pga den rådande Covid19 situationen ska social distans följas och blir det ingen
korvgrillning. Bjäre Fisk & Skaldjur kommer att bjuda på soppa till de som är med och städar i ett
samarbete med Intresseföreningen. Ordförande och kassör fixar färg, sopsäckar etc som behövs till
vårstädningen.
-Sponsring Sjöräddningssällskapet.
Stämman beslutade att fortsätta med årlig sponsring till Sjöräddningssällskapet, 500kr.
Kassören fick i uppdragom att detta blir gjort.
-Förslag från stämman
Stämman hade inga förslag att lyfta på mötet.

-Övrigt
Ordförande och Kassör kommer att ha möte med kommunens representanter den 16 april för att
diskutera status och fortsatta aktiviteter kring pir- och bryggrenovering samt muddring av hamnen,
vilket skulle ha gjorts innan årets säsong enligt kommunens plan men ännu inte har skett.
17. Inkomna skrivelser
Stämman hade inga inkomna skrivelser att lyfta på mötet.
18. Stämmans avslutande
Inga fler övriga frågor kom upp och ordföranden förklarade därmed stämman avslutad. Styrelsen
tackade närvarande medlemmar för deltagandet och önskade en härlig och säker båtsäsong 2020.
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