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Årsstämmoprotokoll
Protokoll fört vid ordinarie föreningstämma med medlemmar i Byviken Holmön Ekonomisk förening,
769615-8281, Umeå 2009-07-19

§1

Till ordförande för stämman valdes Göran Sjöberg och till att föra protokoll för stämman
valdes Dennis N Jensen. Stämman beslöt att dagens protokoll skulle
jämte ordföranden justeras av Kalle Hård och Gustaf Egnell.

§2

Bilagd närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

§3

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.

§4

Stämman godkände dagordningen med justering att punkt 10 byter plats med punkt 9.

§5

Styrelsen föredrog den upprättade verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret 2008-05-01 - 2009-04-30.

§6

Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret 2008-05-01 - 2009-04-30.

§7

Styrelsen föredrog den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008-05-01 - 2009-04-30.

§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
-114 kronor, skall disponeras så att -117 kronor balanseras i ny räkning.

§ 10

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008-05-01 - 2009-04-30.

§ 11

Stämman beslutade att årsavgiften för var och en medlem skall fastställas till 200 kr för kommande
räkenskapsår. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelsen skall utgå enligt följande:
Till ordförande skall det utgå arvode med 2000 kr, till kassör 4000 kr och till övriga ledamöter
och suppleanter 500 kr i fast arvode.
Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning.

§ 12

Stämman beslutade att antal ledamöter skall vara 7 med 2 suppleanter.

§ 13

Till ordinarie styrelseordförande valdes Olle Forsgren på ett år.

§14

Till sekreterare valdes Olle Nygren på två år, till kassör valdes Dennis N Jensen på ett år samt till ledamöter
valdes Valter Holmgren på ett år, Arne Lundqvist på två år, Benny Brakander på ett år samt
Lars Lundmark på två år. Till styrelsesuppleanter valdes Lars Janzen på två år
och Lena Tegnér på ett år.

§15

Till ordinarie revisor valdes Mats Carlsson och Bo-Gunnar Pettersson.

§16

Till valberedning valdes Gustaf Egnell, sammankallande, Karin Lundemark och Åsa Egnell.

§17

Inga övriga val gjordes.

§18

Inga motioner fanns.

§19

Inga propotioner fanns.

§20

Följande övriga frågor avhandlades.
Kalle Hård gällande boj och material frågor, Bert om prioritetsordning gällande arbeten samt Klas
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om föreningen skall ha en åsikt om vindkraftverk på Holmön. Vidare kom frågan bilplatser
inom hamnföreningens mark och om postroddsbryggan upp.
Gällande boj och material till båtplatser så svarade Leif Eriksson, hamnfogde, att enligt avtal skall
var och en ansvara för införskaffningen av boj och övrigt material.
Bert fördefram vikten av att prioritera de arbeten som är påbörjad och Bert vill att båtplatser,
främst på östra sidan skall prioriteras först och sedan båtplatser på västra sidan. Hamnfogden
förde fram att ett icke obetydligt antal medlemmar inte äger båt och vill se en allmän
upprustning av området. Styrelsen framförde vikten av ideéllt arbete eftersom beslutad
årsavgift är främst till materielanskaffning. Skall hamnföreningen börja anlita betald
arbetskraft för att få handlingsplanen färdigställd så blir kostnaderna betydligt högre.
Styrelsen tog till sig det framförda.
Gällande ifall hamnföreningen skall ha en åsikt om vindkraftsplanerna på Holmön så svarade stryrelsen
genom Olle F att Hamnföreningens bedriva den verksamhet som bidrivs idag och ifall eventuella
vindkraftsbolag är intresserad av att använda Byviken som in och utlastningshamn så övergår
hamnen till en 'industrihamnsfas' och då blir verksamheten en annan som i så fall då
måste anhandlas då.
Gällande bilplatser så är visionen att det skall finnas ca 10 st dagplatser nära bryggorna på östa och
västra sidan. Parkering i samband med färgetur skall ske på den sk HUF-parkeringen. Antal platser
på HUF-parkeringen diskuterades och mötet var överens om att detta inte var en Hamnföreningsfråga
utan en HUF fråga, som hänsköts till styrelsen för HUF.
Gällande postroddsbryggan så gav stämman i uppdrag till både styrelsen för Postroddsföreningen gnm
Gustaf Egnell och styrelsen i Hamnföreningen gnm Olle F att verka för en lösning av bryggan som
Postroddsföreningen äger. Stämman var överens om att avsaknande av bryggan är stor
och att så inte få ske kommande år.
Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.
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