
 

 

                                                                  Västra Sveavikens Hamnförening 

                                                                  Protokoll fört vid årsmöte den 15 februari 2007 

  

 

Närvarande: Se närvarolista bilaga 1 

  

1 Mötet öppnades av Hans Gullberg. 

  

2 Till ordförande för mötet väljs Hans Gullberg och till sekreterare väljs Inga Nathhorst. 

  

3 Årsmötet godkänner mötets stadgeenliga utlysning. 

  

4 Närvarolistan godkännes som röstlängd. Till justerare väljs Petter Jansson och Göran 

Frenne. 

  

5 Mötet godkänner den jämte kallelsen utsända föredragningslistan. Bilaga 2 

  

6 Ordförande föredrar årsredovisningen, bilaga 3, och kassör Per Berg går igenom ekonomin. 

Bokslut bilaga 4. 

VSHF har 105 medlemmar. Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden i övrigt epost o 

telefonmöten. Bryggmöte hölls 18 maj. Outnyttjade platser har hyrts ut tillfälligt. 

Bevakningsfirman har ändrat namn, men är densamma. Medlemmarnas bryggvakt har 

fungerat tillfredställande. Inga stölder har rapporterats. Budgeten följdes utom på två 

punkter. A) På varje uttag finns jordfelsbrytare. Detta pga. stolparna är av metall, alternativet 

vore att byta stolpar. Behovet av grindar diskuterades, men nuvarande avtal förbjuder 

uppsättning av grindar i Djursholm. B) Kommunen står för elen. Kommunen underhåll blev ej 

26’ utan 24’. 

År 2005 var dyrare pga. kättingbyte. Ingen sådan kostnad förekom i år. 

  

7 Peter Freme föredrar revisionsberättelsen, bilaga 5. Revisorerna lovordar den ekonomiska 

redovisningen. Fondering av medel diskuteras. Årsmötet tillstyrker. 

  

8 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

  

9 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift och oförändrad vaktavgift vid förfall. Detta framgår 

av kallelsen, bilaga 6. Förslagen bifalles av årsmötet. 

Varskos dock att nästa år kommer avgifterna att höjas väsentligt pga nytt avtal med 

kommunen. Efter politikernas ställningstagande vet vi mer. 

  

10 Valberedningens förslag, bilaga 7. 

Hans Gullberg valdes med acklamation till fortsatt ordförande. Till övriga styrelseledamöter 

omvaldes Per Berg, Claes Ruhr, Ola Romson, Inga-Märta Åsén och Anders Åsén.  

Inga Nathhorst nyvaldes till styrelsen.  

Samtliga valdes med acklamation. 

  



11 Till ordinarie revisorer omvaldes Peter Freme och Mats Persson med acklamation. 

  

12 Till revisorsuppleanter omvaldes Sune Olsson och Anders Änggård med acklamation. 

  

13 Årsmötet föreslog och beslöt omvälja valberedningens Harald Nihlén och Rune Johansson. 

  

14 Motion om Y-bommar har bifogats utskicket, bilaga 8. Michael Hultin önskar utöka med Y-

bommar längst in vid bryggan. Michael pläderar vältaligt. Pga risken för att platser går 

förlorade bordlägges frågan till bryggmötet den 22 maj. 

  

15 Proposition om nya stadgar. Dessa godkändes första gången med följande ändringar 

- §2 p 3 tillägges: ”förestå och administrera Föreningens hamnområde”. 

- § 3 1 sista stycket: Hänvisningen till § 2 tas bort. 

- §5 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning ”överlämnas till revisorerna 14 dagar 

före årsmötet”. 

  

16 Beslut om bryggmöte med extra föreningsmöte tisdagen den 22 maj 2007. Kallelse 

bifogades kallelsen till årsmötet. 

  

17 Ordförande förklarar mötet avslutat. 

  

Som ovan 

         Inga Nathhorst, sekreterare                   Hans Gullberg, ordförande 

  

Justeras 

Petter Jansson, Göran Frenne 
  

 

 


