Protokoll SBS Årsstämma den 26 maj 2016, Skåvsjöholm.
1. Mötets öppnande.
Kent Norström förklarade mötet öppnat.
2. Val av två (2) justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, Mats
Harms-Ringdahl och Hasse Johansson valdes av stämman. Beslut om sista dag för justering,
10 juni 2016.
3. Val av rösträknare.
Mats Harms-Ringdahl och Hasse Johansson valdes till rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd genom räkning av antalet närvarande röstberättigade
medlemmar.
Antalet närvarande medlemmar var 28 st.
5. Val av ordföranden att leda årsmötesförhandlingarna och val av protokollförare vid mötet.
Kent Norström valdes till mötets ordförande och Helena Nyhlén valdes till sekreterare.
6. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.
Årsstämman biföll att mötet var behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fasställdes.
8. Styrelsens årsberättelse över det förflutna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes av stämman.
Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelsen.
9. Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen upplästes med rekommendation att godkänna resultat- och
balansräkningen samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
Beslut: Stämman godkände den ekonomiska redovisningen.
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
Årsstämman biföll balans och resultaträkningen samt revisorernas förslag att balansera
överskottet i ny räkning.
11. Ansvarsfrihet för Styrelsen.
Beslut: Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Fastställande av årets medlemsavgift.
Beslut: Budgeten för 2016 antogs, Intäkterna baseras på att SBS erhåller ett bidrag på 30 tkr
från den Ekonomiska föreningen Svinninge hamnen.
13. Inkomna motioner med Styrelsens yttrande över desamma samt av Styrelsen till mötet
hänskjutna frågor.
Inga motioner hade inkommit.

14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter inklusive ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör enligt ”§3 Styrelse och firmatecknare”.
Kassör: Gunnar Sennström (återval), Carl Ingler (nyval), Lazze Pohls (återval), Fredrik Fehn
(återval).
15. Val av revisorer och eventuellt en suppleant.
Markus Maajola återvaldes, ingen suppleant.
16. Val av valnämnd
Kent Norström valdes till valnämnd.
17. Övriga ärenden.
-

-

SBS vara eller icke vara diskuterades. Enligt beslut från årsmötet 2015 för den
Ekonomiska föreningen Svinninge hamnenstår skall samtliga båtägare med plats i
hamnen vara medlem i SBS. Olika förslag till aktiviteter diskuterades och en majoritet av
årsstämman ansåg att SBS kan bidra till att utveckla hamnverksamheten på ett positivt
sätt och att SBS har en viktig roll genom att representera alla båtägare i hamnen, även de
som inte har andelsbevis. SBS utgör en viktig kontaktyta att kanalisera önskemål från
medlemmar samt ge förslag på förbättringar.
Årsmötet vill att styrelsen för den ekonomiska föreningen Svinninge hamn bjuder in SBS
styrelse till samtal för att stärka samarbetet mellan föreningarna.
Beslutade att SBS från och med 2017 själva skall besluta om medlemsavgifter samt själva
debitera medlemmarna.
SBS styrelse fick i uppdrag att framföra till den ekonomiska föreningen att utreda och
genomföra förbättringar av bevakningen i hamn samt upptagningsområdet med
hänvisning till de omfattande stölder och skadegörelse som inträffat de senaste året.

18. Avslutning
Ordförande tackade stämman för visat intresse, de avgåendestyrelsemedlemmarna
avtackades varefter årsstämman förklarades avslutad.
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Mats harms-Ringdahl Justerare

Hasse Johansson Justerare

