
Protokoll årsmöte den 15 juli 2018, Farhults Hamnförening 

1. Bengt Bayard öppnade mötet. 
2. Bengt Bayard valdes till mötets ordförande. 
3. Per Holkert valdes till mötets sekreterare. 
4. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Leif Isberg och Sven Birgersson. 
5. Kallelsen till årsmötet godkändes. 
6. Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna efter genomgång. 
7. Bengt Bayard presenterade det gångna årets verksamhetsberättelse. Torbjörn Eldh 

redogjorde för föreningens resultat och balansräkning vilka godkändes och lades till 
handlingarna. Revisorerna Håkan Rahm och Peter Ivarsson har granskat 
räkenskaperna utan anmärkning och i sin revisionsberättelse tillstyrker de full 
ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser, vilket också beslutades av 
mötesdeltagarna. 

8. Flagga kommer att sättas ut vid ”stora stenen” i enslinjen. Underhållsmuddring våren 
2019. Eventuellt ny belysning. 
Årsavgiften för hamn och landplats blir oförändrad. 
Avgift för försent ilagd bom blir oförändrad.  
Torbjörn Eldh redogjorde för budgeten för 2018-2019 vilken godkändes av mötet. 

9. Till ordförande på 2 år valdes Bengt Bayard. 
Till kassör på 2 år valdes Torbjörn Eldh. 
Till styrelseledamot på 2 år valdes Christer Narbe. 

10. Till styrelseersättare på 1 år valdes Sol-Britt Axelsson och Mats Johansson. 
11. Till revisorer på 1 år valdes Håkan Rahm och Peter Ivarsson, till revisorsersättare 

valdes Tommy Paulsson. 
12. Till hamnmästare valdes Claes Askman, arvodet fastställdes till 8 000,- för perioden 

2018-2019. 
13. Till valberedning valdes Håkan Rahm och Peter Ivarsson. 
14. Inga motioner var inkomna. 
15. Övriga frågor, det har inkommit en fråga från Byaföreningen om att ordna en 

badbrygga i förlängningen av den norra piren, mötet såg positivt på detta, 
Byaföreningen ombeds komma igen med förslag på byggnation, ev. byggnadslov? 
Ansvarsfrågor?  

16. Nästa ordinarie årsmöte fastställdes till den 21 juli 2019. 
17. Ordförande Bengt Bayard uppmuntrar alla till att använda ”skrovduk”. Hälsar nya 

hamnmästaren Claes Askman välkommen. Tackar mötesdeltagarna för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet Per Holkert 
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