Protokoll vid Föreningsstämma ASEF 2019-03-17 i klubbstugan
§1 Stämmans öppnande
Ordförande Fredric Jansson öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.
§2 Stämmans stadgeenliga utlysande
Stämman fann att mötet utlysts enligt stadgarna.
§3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Fredric Jansson valdes till ordförande.
Susann Larsson valdes till sekreterare.
§4 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§5 Val av rösträknare och justeringsmän
Bengt och Monica Tivelius valdes till rösträknare samt Mikael Lauritzen och Mikael Johansson valdes
till justeringsmän.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Fredric Jansson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse varefter stämman godkände denna.
§7 Ekonomisk redogörelse
Marie Brage redogjorde för ekonomin det gångna året och budget för det kommande
verksamhetsåret. Stämman godkände denna redogörelse.
§8 Revisionsberättelse
Ann Wilhemsson läste upp revisionsberättelsen och föreslog stämman att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen godkändes av stämman.
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§10 Beslut medlemsavgifter
Styrelsens förslag är att medlemsavgifter är oförändrade vilket godkändes av stämman.

§11 Val av styrelseledamöter
Valberedningen redogjorde för sina förslag till styrelseledamöter vilka stämman valde/godkände
enligt följande:
Ordförande Fredric Jansson
Kvarstår
1 år
Vice ordf.
Peter Larsson
Nyval
2 år
Sekreterare Susann Larsson
Omval
2 år
Kassör
Marie Brage
Kvarstår
1 år
Ledamot
Anders Skinnars
Kvarstår
1 år
Ledamot
Klas Wahlström
Omval
2 år
Ledamot
Ulf Thorén
Omval
2 år
§12 Val av styrelsesuppleanter
Valberedningen redogjorde för sina förslag till styrelsesuppleanter vilka stämman valde/godkände
enligt följande:
Suppleant
Torbjörn Nylin
Kvarstår
1 år
Suppleant
Lasse Berglöw
Kvarstår
1 år
Suppleant
Mats Johansson
Omval
2 år
Suppleant
Bo Johansson
Nyval
2 år
Suppleant
Lars-Erik Gustavsson
Kvarstår
1 år
Suppleant
Petra Larsson
Kvarstår
1 år
Suppleant
Daniel Svensk
Kvarstår
1 år
§13 Val av revisorer samt revisorssuppleanter
Valberedningen redogjorde för sina förslag till revisorer samt revisorssuppleanter vilka stämman
valde/godkände enligt följande:
Revisor
Arne Karlsson
Kvarstår
1 år
Revisor
Ann Wilhemsson
Kvarstår
1 år
Rev.suppleant Mattias Bergström
Omval
2 år
Rev.suppleant Håkan Sjökvist Kvarstår
1 år
§14 Val av valberedning
Till valberedningen valde stämman följande:
Christer Backlund (sammankallande)
Omval
Göran Larsson
Omval
P-G Wiklund
Omval
Lars Pettersson ”Torpa”
Omval

1 år
1 år
1 år
1 år

§15 Eventuellt inkomna motioner och förslag
Två motioner har inkommit till styrelsen, den ena gällande uppförande av elstolpar för laddning av
elbilar i hamnen. Stämman beslutade att det ej är förenligt med vår verksamhet att ordna med
tankning av bilar.
Den andra motionen som inkommit gällde ett förslag angående motoriserande av mastkranen.
Befintlig mastkran är av gammal modell och går ej att bygga om till eldriven. Styrelsen får däremot i
uppdrag att undersöka om det går att göra om vinschen till tvåväxlad.
Stämman avslår således bägge motionerna.

§16 Övriga frågor

Bengt Tivelius påtalade att det finns ett förbud om att tanka båtar i hamnen men att
det ej alltid efterföljs. PG Wiklund föreslog att skyddslänsar skall införskaffas som
saneringsutrustning vid eventuellt bränsleläckage. Styrelsen undersöker Bengt Tivelius fråga
angående tankförbud och förslagen kring oljelänsar.

Ordförande informerar om att det nu finns parkering för vattenskoter vilket efterlystes
vid förra årsstämman. Det finns fyra stycken platser varav två stycken är uthyrda till en
kostnad av 2.000:-/år. De övriga två skall uthyras även de om projektet skall slutföras.

Leif Hallberg föreslog att arbete vid Igelbäcken skall ingå i arbetsplikten. Styrelsen åtar
sig att se på en ”arrangerad” arbetsdag i Igelbäcken som anslås i onlinebokningen och
därmed berättigar till befrielse från arbetsplikt.

Camilla Sydnér-Svensson avtackades med blommor samt en gåva. Mats Nilsson avtackades i sin
frånvaro.
§18 Stämmans avslut
Stämman avslutades kl 16:50

Ordförande Fredric Jansson

Justeringsman Mikael Johansson

Sekreterare Susann Larsson

Justeringsman Mikael Lauritzen

