
P R O T O K O L L 
 
Protokoll upprättat efter ordinarie föreningsstämma med Norra Aröds Hamnförening: 
 
Tid: Lördagen den 8 maj 2010 kl 11.00 
Plats: Hemvärnsgården, Kode 
Närvarande: 25 medlemmar representerandes 17 båtplatser. 
 
§1.   Mötets öppnande 
Folke Skredsvik, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna samt förklarade 
föreningsstämman öppnad. 
 
§2.   Godkännande av dagordning 
Med kallelsen utsänd dagordning godkändes. 
 
§3.   Val av stämmoordförande 
Till stämmoordförande valdes Folke Skredsvik. 
 
§4.   Val av protokollförare 
Till protokollförare utsågs Ingemar Gånge. 
 
§5.   Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
Inga Borg och Kerstin Herbst valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 
 
§6.   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
De närvarande fann att stämman utlysts i stadgeenlig ordning. 
 
§7.   Fastställande av röstlängd 
Närvarolistan beslutades utgöra röstlängd. 
 
§8.   Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2009 som föredrogs av ordföranden, godkändes. 
 
§9.   Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Den med kallelsen utsända årsredovisningen ger vid handen att summa intäkter är 106.360:- 
och summa kostnader 86.722:-. Efter avskrivningar på 18.750:- återstår en vinst på 888:-. 
 
§10.  Föredragning av revisorns berättelse 
I revisorns frånvaro föredrogs revisionsberättelsen av Folke Skredsvik. 
 
§11.  Beslut om eventuell resultatdisposition 
Resultatet överförs till ny räkning. 
 
§12.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Styrelsen beviljades i enlighet med revisorns förslag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2009. 
 
§13.  Beslut om arvode åt revisorer för nästkommande verksamhetsår 
Stämman beviljade oförändrat arvode, 200:-, till revisorn. 
 



§14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter 
I tur att avgå var Folke Skredsvik, Jan Bengtsson och Ingvar Grankvist. Den senare hade 
avböjt återval.  
Valberedningen föreslog omval av Folke Skredsvik och Jan Bengtsson samt nyval av Marita 
Beskow. Samtliga på 2 år. Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag. 
På förslag från Kurt Linde uttalade stämman ett stort och varmt tack till Ingvar för dennes 
mångåriga uppoffrande arbete i och för hamnen.  
 
Av suppleanterna stod Michael Börjesson, Hans Nyberg och Bengt Andersson i tur att avgå. 
Bengt Andersson hade avböjt återval.  
Valberedningen föreslog omval av Michael Börjesson och Hans Nyberg på 2 år medan den 
tredje suppleantplatsen föreslogs ej bli återbesatt. Beslut fattades enligt förslaget. 
 
§15.  Val av revisor och revisorssuppleant 
Valberedningen föreslog omval på ett år för Bo Jönsson och Percy Milleding, vilket också 
blev stämmans beslut. 
 
§16.  Val av valberedning 
På Valberedningens förslag valdes Anne Olling och Lena Åberg till att utgöra Valberedning 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
§17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt eventuella motioner från medlemmar: 
� Alla bodar skall inventeras. Bodar skall vara märkta med namn senast 2010-06-30. 

Omärkta bodar kommer att tas om hand av föreningen och fördelas till 
medlemmarna efter behov och tillgång. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

� Styrelsen föreslår att det bildas en arbetsgrupp som ansvarar för skötsel av bodarna. 
Även på denna punkt blev beslutet enligt styrelsens förslag. 

� Styrelsen föreslår att ett förslag tas fram för eventuell nybyggnad av bodar i stället 
för de fristående bodarna. Sedan stämman gjort tillägget att förslaget förutom 
nybyggnad även skall omfatta översyn av befintliga bodar i länga beslutades enligt 
styrelsen förslag. 
Stämman beslutade även att till protokollet skall antecknas att inga nya bodar får 
uppföras förrän översynen av bodsituationen är klarlagd. 

� Motioner: inga motioner hade inkommit från medlemmarna. 
 
§18.  Mötets avslutande 
Stämmoordföranden förklarade föreningsstämman avslutad sedan han tackat de närvarande.  
 
Vid protokollet 
 
 
Ingemar Gånge 
 
Justeras: 
 

      Inga Borg    Kerstin Herbst 
 
Efter föreningsstämman  föreslogs att 
- cementringen som tjänar som skräptunna skall avlägsnas. 
- en städ- och trivseldag skall utlysas till 1:a helgen i juni  // Ingemar Gånge 


