Protokoll
Årsmöte i Råå HamnFörening
Plats: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå
Den 15 mars 2017.
1.

Mötet öppnas.
Ordf. Sven A öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Innan det formella Årsmötets start presenterades den nya Borsttvätten med lite
siffror och en kortare filmförevisning om hur tvätten kan användas.
Den 20 april kommer ett info-möte hållas med representant från leverantören
”Rent Under” och under vecka 19 kommer Borsttvätten att levereras till hamnen.

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.
Närvarande 75 röstberättigade medlemmar.

5.

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

6.

Fastställande av dagordning.
Mötet fastställde av styrelsen presenterad dagordning.

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 föredrogs av Sven Andersson.
Resultat och balansräkningen föredrogs och förklarades av Torbjörn Larsson.
Beslut:

a) mötet godkände verksamhetsberättelsen.
b) mötet godkände resultat och balansräkningen.
c) mötet tillstyrkte styrelsens förslag att årets resultat
överförs i ny räkning.

9.

Föredragning av Revisorernas berättelse för det gångna året.
Christer Eriksson föredrog revisorernas berättelse.
Revisorerna anförde ingen anmärkning om styrelsen förvaltning.

10.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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11.

Beslut 2 om fastställande av reviderade stadgar antagna av Årsmötet 2016.
Mötet beslutade att anta de reviderade stadgarna.
Mötet beslutade att denna punkten förklaras att med omedelbar verkan justerad, varvid de nya
stadgarna här med skall gälla.

12.

Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 9.
Till ekonomi ansvarig valdes:
Torbjörn Larsson
Till ledamot valdes:
Anders Jönsson
Till ledamot valdes:
Peter Jönsson
Till ledamot valdes:
Annica Svärd Loosme
Till ledamot valdes:
Michael Backe
Till suppleant valdes:
Tommy Mårtensson

RHSS
RHFF
RJK
RHSS
RHFF
RHFF

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

omval 2 år
nyval 2 år

13.

Christer Eriksson
Lennart Andersson

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år

14.

Val av valberedning enligt § 12.
Till valberedning omvaldes Bengt Larsson, Kenneth O Karemo och Kent Nilsson
med Bengt Larsson som sammankallande.
Till suppleant omvaldes Staffan Kroll.

15.

Fastställande av avgifter.
Mötet beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avgifter för 2018.

16.

Behandling av inkomna motioner.
Motion 1 från Rune Björkqvist, Bengt Friberg, Knut Klitte och Sven Svensson.
Att Styrelsen för Råå Hamnförening arbetar för att eliminera de ljud, visslande, som
uppstår på båtar med mast på, på båtar torrsatta under vintern.
Mötet beslutade att stödja styrelsens förslag om att informera båtägare om problemet och
att föreslå åtgärder för att motverka störningarna.
Motion 2 från Stig Strömkvist om särskild plats för krabbfiske i hamnen.
Mötet beslutade att avslå motionen.
Angående Wifi i hamnen.
Styrelsen föreslog och förra årsmötet beslutade om att låta styrelsen arbeta vidare med frågan.
Mötet beslutade att ge styrelsen fortsatt uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Angående att upplåta plats för husbilar inom hamnområdet.
Styrelsen arbetar med frågan och har redan planerat uppställning av ett begränsat antal platser
i å-kroken.
Mötet beslutade att ge styrelsen fortsatt uppdrag att iordningsställa ett mindre antal platser för
husbilar i å-kroken under 2017.
Motion 3 från Sven Magnander om elförsörjning för uppställda båtar vid Träbåtsföreningen.
Höstupptagningsproblem med dubbla kostnader för dubbla lyft vid torrsättningen på hösten.
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att söka nå en lösning på båda frågorna för båtägare
uppställda vid Råå Träbåtsförening.
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Motion 4 från Ulf Nilsson att ändra 2016 års stadgar vad avser antalet styrelsesuppleanter från
4 till 10 stycken personliga suppleanter, som i tidigare stadgar.
Motion 5 från Alf Eriksson att ändra 2016 års stadgar vad avser antalet styrelsesuppleanter från
4 till 10 stycken personliga suppleanter som i tidigare stadgar.
Motionen 5 återtogs av förslagsställaren efter debatt.
Mötet beslutade att avslå Ulf Nilssons motion.
17.

Avslutning
Sven Andersson tackade Heinz Frohm för insatsen som mötesordförande. Här efter avtackades
Berend Ries, Tomas Olsson, Mats Persson, Bengt Olofsson, Lollo Johansson och Bengt
Nilsson för sitt engagemang och mångåriga arbete i RHF´s styrelse.
Årsmötets formella del förklarades därmed för avslutad.

18.

Frågestund/Öppen del
Medlemmar fick möjlighet att ta upp aktuella frågor och egna angelägenheter.

Råå 2017-03-15
Vid protokollet

Justeras

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

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

---------------------------Bengt Magnusson

----------------------Stefan Nilsson
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