Byviken Holmön Ekonomisk förening

Protokoll från Årsstämma den 20 juli 2008
1. Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för stämman
Olle Nygren valdes till ordförande, Ann Salomonson valdes till sekreterare, Eva Steneberg
och Leif Eriksson valdes till justerare.
2. Fastställande av röstlängd
En närvarolista skickades runt (bilaga 1)
3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
Kallelsen har utlysts enligt stadgarna.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Dennis föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 2
6. Årsredovisning
Dennis föredrog årsredovisningen enligt bilaga 3
7. Revisorernas berättelse
Grim Wikander föredrog revisorsberättelsen enligt bilaga 4.
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen fastställdes.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Årets vinst överfördes till nästa verksamhetsår.
11. Fastställande av årsavgift och arvoden
Styrelsearvodena fastställdes till 4000 kr för kassören, 2000 kr för ordföranden och 500 kr
vardera för övriga ledamöter.
Årsavgiften fastställdes till 200 kr.
12. Beslut om antal styrelseledamöter
Antal ordinarie styrelseledamöter fastställdes till 7 och antal suppleanter till 2.

13. Val av ordförande för föreningen
Valberedningen bestående av Åsa Engman, Karin Lundemark och Gustaf Egnell hade
inget förslag på ordförande. Stämman valde Olle Nygren till ordförande på ett år.
14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie ledamöter valdes: Dennis Jensen på 2 år, Valter Holmberg på 2 år, Arne
Lundqvist på 1 år, Olle Forsgren på 2 år, Lars Lundmark på 1 år och Eva Steneberg på 1
år.
Till suppleanter valdes Lars Janzén på 1 år och Benny Brakander på 2 år.
15.Val av revisorer och suppleanter
Stämman valde Grim Wikander och Bengt Gunnar Pettersson som revisorer
16. Val av valberedning och suppleanter
Stämman valde Gustaf Egnell (sammankallande), Åsa Engman och Karin Lundemark till
valberedning.
17. Ev övriga val
Inga
18. Motioner
Inga
19. Båtplatser
Benny berättade om planerna på nya båtplatser. På gång är en liten brygga innanför
gästhamnen. Nästa stora projekt är att bygga om bryggorna på västsidan så att man får
fler platser. Detta bekostas då av de som vill ha plats. Diskuterades olika idéer hur man
får fler platser.
Stämman gav styrelsen mandat att sätta igång med att ordna fler platser inom befintliga
båtavgiftmedel med början på östra sidan, vilken bör vara klar inom 2 år.
20. Propositioner
Inga
21. Övriga frågor
- Sammanslagning av föreningar. Stämman gav styrelsen mandat att ta över
postroddsföreningens verksamhet och brygga.
- Försäkringar. Föreningen har försäkring för ”vanligt arbete” när styrelsen har kallat till
organiserat arbete samt för de ungdomar som arbetar med att ta upp gästhamnsavgifter.
Försäkringen gäller dock inte riskfyllda arbeten.
Styrelsen ser över försäkringsfrågan ytterligare.
- Gästhamnen. Leif har ansökt om material/medel från Umeå kommun om upprustning i
gästhamnen.
- En del medlemmar vill ha betalningsavier. De kan läggas ut på affären. I övrigt uppmanas
medlemmarna hemsidan och via e-post.

- Parkeringen i Byviken. Har varit lite struligt med anledning av grusningen av nya
parkeringen. Anvisningar om dagtidparkering kommer inom kort.
- Olle F frågade hur stämman ser på det här med skrotbilar i Byviken och hur man ska gå
tillväga för att få bort dem. Frågan diskuterades.
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