
Årsstämmoprotokoll 2010 
 
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar i Byviken Holmön Ekonomisk förening, 
769615-8281, Umeå 2010-07-10 
 
§ 1. Till ordförande för stämman valdes Göran Sjöberg och till att föra protokoll för stämman valdes 

Olle Forsgren. Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av Lars 
Brakander och John Brakander. 

§ 2. Bilagd närvaroförteckning godkändes som röstlängd. 
§ 3. Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad. 
§ 4. Stämman godkände dagordningen.  
§ 5. Styrelsen föredrog den upprättade verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret med början 

2009-05-01 och fram till 2010-04-30. 
§ 6. Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret med början 2009-05-01 

och fram till 2010-04-30. 
§ 7. Styrelsen föredrog den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret med början 2009-05 

01 och fram till 2010-04-30. 
§ 8. Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och 

balansräkningen för räkenskapsåret. 
§ 9. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel -3 132 

kronor, skall disponeras så att -3 132 kronor balanseras i ny räkning. 
§ 10. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009-05-01 till 2010-04-30. 
§ 11. Stämman beslutade att fastställa den årliga medlemsavgiften till 200 kr för var och ett av de två 

kommande räkenskapsåren för att fortsättningsvis möjliggöra fakturering av medlemsavgift och 
båtplatsavgift vid samma tillfälle på våren före säsongens början. (Arvode till styrelsen utgår lika 
som föregående år: till ordförande 2000 kr, till kassör 4000 kr och till övriga ledamöter och 
suppleanter 500 kr i fast arvode. Arvode till revisor utgår enligt räkning) 

§ 12. Stämman beslutade att antal ledamöter skall vara 7 med 2 suppleanter. 
§ 13. Till ordinarie styrelseordförande valdes Olle Forsgren (omval). 
§ 14. Till kassör valdes Dennis N Jensen på två år (omval) samt till ledamöter valdes Valter Holmgren 

på två år (omval), Benny Brakander på två år (omval) samt Leif Eriksson i st.f. Lars Lundmark 
på ett år (fyllnadsval). Till styrelsesuppleant valdes Lena Tegnér på två år (omval). Övriga 
styrelsemöter och suppleanter kvarstår på ett år enligt tidigare val. Stämman avtackar Lars 
Lundmark som valt att sluta p.g.a. personliga skäl. Det noterades att inget revisorsval skall 
göras med anledning av att Mats Carlsson är vald på ytterligare tre år.  

§ 15. Till revisorssuppleant valdes Bo-Gunnar Pettersson på ett år (omval). 
§ 16. Till valberedning valdes sittande: Karin Lundemark (sammankallande), Gustaf Egnell, Åsa 

Engman samt John Brakander (nyval). 
§ 17. Inga övriga val gjordes. 
§ 18. Inga motioner fanns. 
§ 19. Inga propositioner fanns. 
§ 20. Följande övriga frågor avhandlades: 
 
Arbetsplikt  
Styrelsen har diskuterat den dåliga närvaron vid gemensamma arbetsdagar i Byviken. Det avser både 
arbete med bryggor men lika mycket skötseln av hela området. Styrelsen har fört frågan om arbetsplikt 
på tal, vilket skulle innebära att uteblivet deltagande vid någon av arbetsdagarna skulle ersättas med 
en särskild avgift. Stämman uttalar sig positivt till förslaget och beslutar att uppdra åt styrelsen att 
utarbeta ett konkret förslag och kalla till en extra stämma för denna fråga. 
 
Differentierad medlemsavgift 
Fråga väcks på mötet om att ta olika avgift för båtägare resp. övriga medlemmar. Efter diskussion 
beslutar årsmötet att inte ändra nuvarande avgifter med hänvisning till att alla har samma nytta av 
områdets skötsel och utveckling oavsett om man är båtägare eller inte. Som båtägare betalar man ju 
dessutom bryggavgifter som tillsammans med intäkter från gästhamnsverksamheten ska bekosta 
bryggorna. 
 
Gästtoaletten 
Dasset som står närmast färjeläget planerades att bytas under försommaren. Den sunkiga och dåligt 
skötta anläggningen ger öns besökare en onödigt dålig uppfattning om ön. En ny byggnad finns på ön 



men kan för tillfället inte ersätta den gamla. Oklarheter i ägande och drift har olyckligtvis gjort att 
projektet tillfälligt avstannat. Leif Eriksson redogjorde för turerna och kommer att bevaka fortsatt 
handläggning. Mötet är enigt om att frågan måste komma till en snar lösning och föreslår dessutom att 
en skylt med hänvisning till skötselansvarig sätts upp på byggnaden för att få lite ”extra tryck” i 
ärendet. 
 
Leif Eriksson 
Vår hamnfogde har begärt en ”time-out”. Mötet avslutades med en varm applåd till Leif för allt det 
arbete och engagemang som han lagt ned i Byviken. Utan detta engagemang och stora mått av 
ideella arbetsinsatser hade hamnen inte utvecklats tillnärmelsevis i den takt som nu blivit fallet. ETT 
STORT TACK till Leif! 
 
Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad. 
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