
 Saltholmens Båtägareförening. 
 
Årsmöte 2021, protokoll. 
 
 
Dag 2021-03-23 
Tid Kl. 18.30 
Plats Digitalt via appen Zoom. 
 
 

1. Mötets öppnande. 
Föreningens ordförande Magnus Legnehed hälsade de 21 deltagarna välkomna 
och öppnande mötet. 

 
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

Har genomförts. 
 
3. Frågan om mötet har behörigen utlysts. 

Så har skett. 
 
4. Fastställande av dagordning. 

OK. 
 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Magnus Legnehed och Ann Hellman valdes till mötets ordförande respektive 
sekreterare. 

 
6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötets 

protokoll. 
Claes Martinson och Lennart Cederkvist utsågs till justeringsmän. 

 
7. Styrelsens Verksamhetsberättelse samt Årsredovisning för 2020. 

Presenterades och godkändes. 
Ordföranden redogjorde för information från Grefab som flyttat till nya lokaler 
med högre kostnad samt haft hög personalomsättning bl.a. p.g.a. 
pensionsavgångar. Bolaget skall i år finansiera höjt arrende med 400 tkr, 
underhåll 5 mkr samt investeringar 10 mkr. För Saltholmen innebär det att piren 
skall färdigställas och gångvägen på piren breddas, fortsatt underhåll av el och 
belysning samt en travers i mastskjulet. 



Parkeringsfrågan i hamnen ännu ej löst. Avvaktar besked från Fastighetskontoret 
om alternativ yta för båtuppställning. 
Grefab har tidigare lämnat namnuppgifter om båtplatsägare till föreningen vilket 
nu pausats p.g.a. tolkningar av datalagen. Diskussioner pågår om fortsatt 
hantering. 
Statistik på antal vaktnätter presenterades och det kan konstateras att vaktningen 
i hamnen inte har förbättrats. 
 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna 
räkenskapsåret. 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 

9. Godkännande av balans- och resultaträkning för det sist förflutna 
räkenskapsåret. 

Presenterades och godkändes. 
 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

11. Fastställande av medlemsavgift för 2022. 
Avgiften beslutades bli oförändrad (100 kr) samt ingen avgift för nya 
medlemmar under det första året. 

 
12. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för det kommande 

Verksamhetsåret. 
Förslag till Verksamhetsplan för 2021. 

 Organisera vaktningen 
 Dialog med Grefab ang. prisutveckling, gästbåtar/frihamnsordningen, 

förhållanden i hamnen. 
 Bevaka parkeringsfrågan. 
 Bidra till Roderbladet. 
 Delta i olika samverkansorgan. 
 Låna ut verktyg. 
 Hamn dag planeras till 8 maj. Styrelsen återkommer via föreningens 

hemsida om hamn dagen ej kan genomföras. 
 
Förslag till Budget presenterades. 
 
Verksamhetsplan och Budget godkändes. 

 
13. Val av ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år. 

Magnus Legnehed valdes enhälligt till föreningens ordförande. 
 



14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år. 
Birgitta Edenberg, Ann Hellman, Ingemar Fredriksson och Johan Göthesson 
valdes enligt valberedningens förslag. 

 
15. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

Katarina Andersson valdes till revisor. 
 
16. Val av valnämndför en tid på 1 år (ordförande och ledamot). 

Tommy Engman valdes till ordförande. 
 

17. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar som inkommit i 
laga tid. 

Inga motioner har inkommit. 
Det beslutades att de båtägare som ej vaktat under säsongen skall erbjudas att 
frivilligt bidraga med 300 kr till föreningen. Om Grefab fortsättningsvis ej 
kommer lämna uppgifter på samtliga båtägare i hamnen får styrelsen mandat att 
hantera följderna samt att då, p.g.a. minskade frivillighetsbidrag även 
underbalansera Budgeten. 
 

18. Övriga frågor. 
Inga frågor. 
 

19. Mötets avslutande. 
Magnus Legnehed tackar alla för ett engagerat möte och avslutar mötet. 
 
10 presentkort `a 500 kr. till Seasea (Långedrag) lottades ut till dem som gått 
vakt under säsongen. De lyckliga kommer att kontaktas. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ann Hellman  Magnus Legnehed, 
Sekreterare   Ordförande 
 
Justeras 
 
 
 
Claes Martinson  Lennart Cederkvist 
 


