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         Lindholmsdockans 

  

Hamn- och Sjöbodsförening  

  

   

 

 

Protokoll fört vid ordinarie Årsmöte i Lindholmsdockans Hamn- 

och Sjöbodsförening den 16 april 2019 
 

Plats och tid; Föreningslokalen, Stapelbädden 3 klockan 18.30 

 

 

 

1. Årsmötet öppnandes av Roger Ahlqvist 

 

2. Röstlängd fastställdes. 15 medlemmar var närvarande, dessutom fanns en fullmakt. 

 

3. Till ordförande valdes Roger Ahlqvist och till sekreterare Per Häggblad.  

 

4. Till att justera protokollet valdes Holger Berntsson och Carin Sjölander. 

 

5. Till rösträknare valdes Holger B och Carin S.  

 

6. De närvarande ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

7. Utsänd dagordning fastställdes efter att mötet beslutat behandla punkt 15 (val av 

styrelseledamöter och suppleanter) före punkt 14. (..val av ordförande) 

 

8. Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes efter vissa klarlägganden. 

Synpunkt om föreningens berättigande hänsköts till punkten övriga frågor efter 

årsmötet.  

 

9. Revisorn föredrog sin berättelse och förordade ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

10. Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

 

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 

12. Antalet styrelseledamöter bestämdes till 6 ordinarie ledamöter samt en suppleant. 

 

13. Årsavgifter för kommande verksamhetsår beslutades enligt följande; 1000 kronor för 

LHSF- medlems gällande disposition av båtplats. 600 kronor för varje sjöbodsägare i 

arrende oavsett halv eller hel sådan då försäkring, bankavgifter, IT- kostnader och 

  
Anno
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övriga kostnader (exempelvis el) inte skiljer sig åt. Säsongkort internt för båtplats 

gällande BRF-medlem skall kosta 2500 kronor och säsongkort externt skall kosta 

4000 kronor+ moms= 5000 kronor.  

 

14. Till styrelseledamöter valdes Roger Ahlqvist på 2 år, Per Häggblad på två år, 

Mariana Villegas på två år och Klas Magnusson på två år (repr. för BRF). Anders 

Grund och Håkan Andreasson har ett år kvar i styrelsen. Som suppleant valdes Jan 

Alsin på ett år. 

 

15. Till ordförande valdes Roger Ahlqvist.  

 

16. Till revisorer valdes Lennart Wennerberg. 

 

17. Till valberedning valdes Tomas Hermansson, Carin Sjölander och Lars 

Härenstam. 

 

18. Inga motioner hade inkommit till årsmötet, däremot hade styrelsen lämnat in ett 

förslag gällande större flexibilitet för styrelsen vid behandling av hamnavgifter som 

inte innefattar en hel säsong. (utsänt med kallelsen) Årsmötet beslutade att godkänna 

förslaget  

 

19. Roger Ahlqvist avslutade mötet och bjöd in till kaffe, information och diskussion. 

 

 

Protokollet färdigställt den 30 april 2019 

 

 

Roger Ahlqvist   Per Häggblad 

Ordförande   sekreterare   

 

 

 

Justeras 

 

 

Holger Berntsson   Carin Sjölander  
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