Saltholmens Båtägareförening.
Årsmöte, protokoll.
Dag

2019-03-05

Tid

Kl. 18.30

Plats

Sjöräddningssällskapets Hus, Långedrag.

Innan mötet presenterade Niklas Brehm, Södra polisdistriktet, verksamheten med Båtsamverkan. Enligt statistik
som presenterades har antalet anmälda brott minskat under senare år. 2018 anmäldes 3 brott i vår hamn.
Bommen vid infarten till hamnen har gjort verkan. Niklas Brehm poängterade vikten av att båtägarna är
observanta på vad som sker i hamnen för att undvika brott.

1. Mötets öppnande.
Föreningens ordförande Magnus Legnehed hälsade de 50 talet 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.
Bo Lindholm och Johan Frode utsågs till justeringsmän.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2018
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden och har genomfört en Hamnens dag under det gångna året.
• Information om och från Grefab.
Magnus Legnehed informerar om att de olika hamnarnas ordföranden har regelbundna möten med Grefabs
ledning. Hamnarna har prioriterat frågor ang. prisutvecklingen och gästhamn/Mooringo.
Grefab ändrar sin organisation och skall tillsätta en chef för hamnarnas verksamhet och en chef för
personalledning.
Försöket med höstparkering på Aspholmen har fallit väl ut och planeras fortsätta även i år.
Märkning av båtarna har varit till nytta enl. Grefab.
Överblivna master i mastskjulen kommer att betraktas som hittegods och polisanmälas.
Hamnens containrar tillhör båtägarna men utnyttjas även av obehöriga och vi båtägare uppmanas att vara
vaksamma.
Grefab har fått LOVA-bidrag, som avser borttagning av miljöfarlig bottenfärg. Båtägare kan söka om ev. bidrag
till blästring
Parkeringsplatser i främre hamnen skall enligt politiskt beslut överlåtas till Ö-borna. Grefab har krävt
ersättningsplatser för båtuppläggning. Frågan är fortfarande inte löst.
Grefabs ekonomi ansträngd p.g.a. kostnadsökningar som för vår del innebär att breddning av brygga 6 och toa på
Aspholmen ”pausat”.

• Uppföljning av beslutade åtgärder.
Uppsättning av webbkamera i hamninloppet. Utredning pågår.
Fartbegränsning i hamnen. Styrelsen har sökt tillstånd hos Länsstyrelsen men ännu ej fått svar.
Alla stegar i hamnen är godkända enl. Grefab.
Toasugen. Styrelsen bearbetar Grefab ang. bättre instruktioner.
Swish skall inte användas för betalning av medlemsavgifter.
Vaktstatistik. Visar att antal vaktnätter fortsätter att minska.
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2018 presenterades och godkändes.
8. Godkännande av balans- och resultaträkning för det sist förflutna räkenskapsåret.
Godkändes.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
Föreningens revisor Peter Wässing kunde inte själv närvara men presenterade en skriftlig redogörelse för
styrelsens förvaltning under 2018. Godkändes.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Fastställande av medlemsavgift för 2020.
Beslöts att avgiften ligger kvar på 100 kr. samt att nya medlemmar 2019 betalar 0 kr första året.
12. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för kommande verksamhetsår
• Verksamhetsplan för 2019.
Organisera vakthållning
Dialog med Grefab om Gästbåtar och Frihamnsförordningen
Hamndag 4 maj.
Pröva/utveckla Coboats (ett kommunikationssystem mellan båtägare).
• Budget för 2019 presenterades.
Mötet beslutade att godkänna Verksamhetsplanen och Budget för år 2019.
13. Val av ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.
Magnus Legnehed valdes till föreningens ordförande.
14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Birgitta Edenberg, Ingemar Fredriksson, Ann Hellman och Johan Göthesson valdes enligt valberedningens
förslag.
15. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år.
Peter Wässing avgår som revisor. Till ny revisor valdes Katarina Andersson.
Styrelsen framförde tack till Peter som gjort föreningen god tjänst i många år.
16. Val av valnämnd för en tid på 1 år (ordförande och ledamot).
Alf Ydsten valdes.
17. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar som inkommit i laga tid.
Förslag från styrelsen att de båtägare som ej vaktat under säsongen skall erbjudas att betala ett frivilligt bidrag
med 300 kr. vilket beslutades.
Motion. Föreslår att SBF skall verka för att;
• Den del av pontonbryggan där toatömningen görs skall märkas upp med ”Endast toatömning”
• Det skall finnas en vattenslang som enbart skall användas för att spola av båten efter toatömningen
• Den inre delen av pontonbryggan skall märkas upp med ”Endast i och urlastning, max 1 timma” eller
liknande.
Mötet beslutade enligt Motionen.
18. Övriga frågor.
Frågan om att sätta upp en strålkastare på vaktlokalens tak diskuterades liksom kravet på bättre information på
toabryggan. Medlemmarna uppmanades att använda Coboats och att instruktioner finns på vår hemsida.
19. Mötets avslutande.

Magnus Legnehed tackar alla för ett engagerat möte och avslutar mötet.

10 lyckliga deltagare på mötet vann genom lottdragning varsitt presentkort à 300 kr till SeaSea i Långedrag
12 presentkort `a 500 kr. till SeaSea (Långedrag) lottades ut till dem som gått vakt under säsongen. Några av
vinnarna hämtade ut sina vinster under mötet och övriga vinnare kommer att kontaktas.
Vid protokollet

Ann Hellman, Sekreterare

Magnus Legnehed, Ordförande
Justeras
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