Saltholmens Båtägareförening.
Årsmöte, protokoll.
Dag

2022-03-17

Tid

Kl. 18.30

Plats

Sjöräddningssällskapets Hus, Långedrag.

1. Mötets öppnande.
Föreningens ordförande Magnus Legnehed hälsade de drygt 40 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.
Eva Linde och Urban Ahlström utsågs till justeringsmän.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2021
Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen föredrogs och godkändes.
Ordförande redogjorde bl.a. för att styrelsen har regelbunden dialog med hamnpersonalen om förhållanden i
hamnen, att föreningen deltar i polisens grupp Båtsamverkan, att arbete fortsätter att få fler aktiva i vaktningen
av hamnen, att Hamndagen ställdes in p.g.a. pandemin, att det är stort intresse av att använda föreningens
låneverktyg samt att ordförandena i de olika hamnarna har haft ett digitalt möte med Grefab. Bolagets VD
informerar om Budget och samt planerna för verksamheten. Hamnföreningarna samordnar frågor gentemot
Grefab och då mest prisutvecklingen. Otdföranden informerar vidare om att Grefab fått ny VD, Anders
Söderberg, att åtgärder kommer om kontroll av TBT i bottenfärg och att båtägare på sikt skall visa att båten är
TBTfri, att vår hamn får ett nytt inpasseringssystem, bolaget budgeterar 2,5% pris- och kostnadsökningar, att
piren i hamnen skall bli klar i år, att byte av hyttdörrar pågår, att uppgradering av el/belysning fortsätter, att
spolplattan byggs om samt att brygga B och C skadats av Styrsöbolaget.
8. Godkännande av balans- och resultaträkning för det sist förflutna räkenskapsåret.
Godkändes.
Föreningen gjorde ett förlustresultat 2021. Anledningen var att vi inte kunde få in frivilligt vaktbidrag från de
som inte vaktat. Grefab skickar inte längre adressuppgifter om båtägarna. För att åtgärda minusresultatet föreslår
styrelsen en ökning av medlemsavgiften 2023.
.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna
räkenskapsåret.
Föreningens revisor Katarina Andersson redogjorde för styrelsens förvaltning under 2021.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Fastställande av medlemsavgift för 2023.
Avgiften beslutades bli 150 kr.
12. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för det kommande Verksamhetsår.
Verksamhetsplan för 2022.
13. Val av ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.
Magnus Legnehed meddelar att han efter 12 år som föreningens ordförande avgår.
Till ny ordförande valdes enhälligt Claes Martinsson. Han presenterade sig och berättade att han som ordförande
bland annat kommer driva frågan om Parkering.
14. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Claes Edenberg, Malin Uddén och Tommy Engman valdes enligt valberedningens förslag.
15. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år.
Katarina Andersson valdes till revisor.
16. Val av valnämnd för en tid av 1 år (ordförande och ledamot).
Maria Frödelius och Eva Frödelius valdes.
17. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar som inkommit i laga tid.
Inga förslag har inkommit.
18. Övriga frågor.
Önskemål från medlemmar att Parkeringsfrågan måste prioriteras.
En medlem informerade om kontakt med Grefab angående en akterpåle som bröts av i en av höststormarna.
Grefab nekar till att ta på sig ansvaret och menar att båtägaren skall ha koll på sina akterpikar.
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
10 presentkort `a 500 kr till Seasea (Långedrag) lottades ut till dem som gått vakt under säsongen.
Innan mötet öppnade informerade Robert Nord om sol-och elsystem i bl.a. båtar.
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