
Årsstämmoprotokoll 2011 
 
Protokoll fört vid ordinarie stämma med medlemmar i Byviken Holmön Ekonomisk förening, 
769615-8281, Umeå 2011-07-16 
 
§ 1. Till ordförande för stämman valdes Göran Sjöberg och till att föra protokoll för stämman valdes 

Olle Nygren. 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 med några övriga frågor som anmäldes.  
§ 5. Styrelsen föredrog den upprättade verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret med början 

2010-05-01 och fram till 2011-04-30. 
§ 6. Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret med början 2010-05-01 

och fram till 2011-04-30. 
§ 7. Styrelsen föredrog den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret med början 2010-05 

01 och fram till 2011-04-30. 
§ 8. Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balans-

räkningen för räkenskapsåret.. 
§ 9. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel (ca 

31 000 kronor), skall disponeras så att allt balanseras i ny räkning. 
§ 10. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-05-01 till 2011-04-30. 
§ 11. Stämman beslutade att fastställa den årliga medlemsavgiften till 200 kr för 2012/13 

räkenskapsår. 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 Arne Lundqvist 

på två år (omval), Leif Eriksson på två år (omval). Lars Janzén och Lena Tegnér omvaldes som 
suppleanter. Övriga styrelsemöter och suppleanter kvarstår på ett år enligt tidigare val.  

§ 15. Mats Carlsson valdes som revisor (omval) och 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 (omval på samtliga). 

§ 17. Inga övriga val gjordes. 
§ 18. Inga motioner fanns. 
§ 19. Inga propositioner fanns. 
§ 20. Båtplatser. Samtliga platser är uthyrda och endast några få står på kö för plats. Idé finns med 

flytbrygga på östra sidan för att erhålla fler platser. Kostnaden för nyanläggning är dock för stor 
och styrelsen arbetar vidare med frågan för att hitta lämplig finansiering. 

§ 21. Följande övriga frågor avhandlades: 
 
Arbetsplikt  
Stämman beslöt att för denna säsong ha arbetsplikt med en period på våren och en på hösten för att 
bl a sätta ut och ta upp Y-bommar, att röja och städa fram för allt på västra sidan. Kostnad för att inte 
delta ska vara 100 kr per säsong. Stämman uppdrog även till styrelsen att till nästa årsstämma ta fram 
förslag till hur arbetsplikt i framtiden ska kunna fungera.  
 
Toaletten västra sidan 
Dasset som står närmast färjeläget planerades att bytas under försommaren. Nytt dass med större 
tank finns. Överenskommelse finns nu mellan Hamnföreningen, Trafikverket och Kommunen (Fritid 
och Gata/park). Överenskommelsen är ett avtal där Trafikverket köper det nya dasset av kommunen 
och att Hamnföreningen ser till att det kommer på plats under sommaren. Skötsel av dasset ligger sen 
på Hamnföreningen med bidrag från Kommunen. Styrelsen sköter denna fråga. 
 
Vattenprojektet 

Vattenprojektet är försenat och först nu är gropen på gästhamnssidan igengrävd. Sannolikt kommer 
man inte att hinna klart innan Visfestivalen. UmEva kommer att återställa marken med grusning mm 
när arbetet är avslutat. 



Parkering 

För att få bort bilar som nu parkeras i hamnen ska dels korttidsplatser och handikapplatser ordnas i 
hamnen. HUF arbetar även för att utöka parkeringen vid affären. Problemet är att idag räcker inte 
platserna och det är svårt att hindra parkering då det inte finns tillräckligt antal. Styrelsen för en 
diskussion med HUF om att långtidsparkerade bilar ska försvinna. Denna fråga har inte varit 
prioriterad under detta år då mycket ideellt arbete lagts ner i nya affären, Styrelsen kommer att 
prioritera P-frågan under kommande år. 
 
 
Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Olle Nygren 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Göran Sjöberg              Lars Brakander  John Brakander 


