Protokoll årsmöte den 16 juli 2017, Farhults llamnfiirening.
19 båtplatsägarc var nåirvarande

1.

2.
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8.

vid årsmötet.

Bengt Bayard öppnade mötet.
Bengl Bayard valdes till mötets ordftirande.
Per Holkert valdes till mötets sekreterare.
Att Jiimte ordftirande justera protokollet valdes Sven Birgersson och Leif Isberg.
Kallelsen till årsmötet godkåindes.
Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna efter genomgang.
Bengt Bayard presenterade det gangna årets verksamhetsberättelse. Torbjörn Eldh
redogiorde for ftireningens resultat- och balansr?ikning vilka godkändes och lades till
handlingarna. Revisorerna Håkan Rahm och Peter Ivarsson har granskat
råikenskaperna utan anmiirkning och i sin revisionsberättelse tillsfyrker de fulI
ansvarsfrihet ftir styrelsen ftir den tid revisionen avser, vilket också beslutades av
mötesdeltagarna.
Verksamhetsplaner, ett antal större stenar kommer att placeras på kullen vid sidan om
bommen ftir att ftirsvåra att dra båtvagnar över kullen vid stöldfiirsök. Allmiint
underhåI1.
Ä-rsavgiften for 2018 beslutades

till

1

200kr fiir båtplats respektive 700kr fiir landplats.

Avgiften ftir ftirsenad iläggning av bom faststiilldes till 800kr.
Torbjörn Eldh redogjorde ftir budgeten for2016-2017 vilken godktindes av mötet.

g. Till styrelseledamöter

pä2 åx omvaldes Per Holkert ocn nfi'*aes Yvonne Tapper
Bergendal.
10. Till styrelseersättare på 1 år valdes Sol-Britt Axelsson och Mats Johansson.
11. Till revisorer på 1 år valdes Hakan Rabm och Peter Ivarsson. Revisorsersättare,
Tommy Paulsson.
1 2. Hamnmiistarsysslan åir fortfarande vakaat.
13. Till valberedning valdes Peter Ivarsson och Håkan Rahm.
14. Motioner:
1) Båtlann vis SlvIS, sty"relsen undersöker med Securitas.
2) Kameraövervakning, kräver ftir mycket ftir att vara praktiskt genomfiirbart.
3) "Saftblandaren" bekriiftades vara i drift.
15. Övriga frågor, Bengt Bayard redogiorde för möte incd riiiljö{tii valiiiiiigcii vid llögariås
kommun. Styrelsen uppmanar medlemmarnaatti möjligaste mån tiinka på miljön i
hamnen, exempelvis välja så miljöviinlig bottenftirg som möjligt. Skrovduk åir ett bra
altemativ då båtarna inte behöver bottenmålas.
16. Nästa ordinarie årsmöte fastståilldes till den l5 juli 2018.
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Sven Birgersson

Leif Isberg

