Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsstämma
Tisdagen den 27 april 2021 klockan 19:00
Plats: Microsoft Teams

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jonas Karlin och Lars Nordin valdes till ordförande respektive sekreterare för mötet.

3. Godkännande av röstlängden
Deltagarlistan för mötet godkändes som gällande röstlängd.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes av mötet.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Hans Larsson och Anna-Karin Sjöberg valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

7. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelse för 2019-20 lästes upp och förvaltningsberättelse 2019-20 gicks igenom.
Frågan väcktes om delar av föreningens kapital kan investeras för att generera vinst. Styrelsen
uppdras att undersöka denna fråga närmare.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Hans Larsson gick igenom revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen
för verksamhetsåren 2019-20.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet bifaller ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåren 2019-20.

10. Fastställande av avgifter och arvoden
Avgifter
Styrelsen föreslår höjning av medlemsavgiften från 50:- till 250:-. Detta med anledning av
kopplingen till SBU, tidningen Båtliv m.m. Årsmötet bifaller detta. En medlemsavgift per
medlem, men varje medlem kan ha flera båtplatser. I dessa fall genererar varje båtplats en
grundavgift. Årsmötet beslutar även att ta bort den så kallade arbetsavgiften och införa en ny
grundavgift.
Styrelsen önskar arbeta fram ett förslag till en ny modell för verksamheten. Viktigt att årsmötet
beslutar om ändringar av avgifter, men löpande kostnader som exempelvis lyft av båtar i samband
med sjösättning och torrsättning kan styrelsen besluta om löpande under verksamhetsåret. Mötet
bifaller detta.
Mötet uppdrar åt styrelsen att utreda avgiftsstrukturen och den ekonomiska arbetsmodellen
under kommande verksamhetsår. Beslut angående detta kan eventuellt tas vid en extra stämma
under året. I det arbetet bör också vårt medlemskap i SBU utnyttjas, så att vi drar nytta av deras
kompetens inom området.
Arvoden
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för kommande verksamhetsår. Mötet bifaller detta.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
Ken Green informerar om verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår. Arbetet med
omankring av bryggorna påbörjas måndag 3 maj. Fasta kajen behöver ingen åtgärd, men
förankringen av bryggorna med kättingar, fästpunkter och sänken kommer att få en översyn.
En laddstation för elbilar kommer att monteras upp i närheten av mastkranen.
Per-Arne Westerlund informerar att vattnet slås på onsdag 5/5. Miljöstationen är uppfräschad
med nya backar för enklare sortering, främst av farligt avfall. Det är vi själva som tömmer
miljöboden, så var noggranna med sorteringen.
Hemsidan är uppdaterad med nytt fräscht utseende. Vi har en e-postadress som går direkt till
föreningen och ett nytt sätt att ansöka om båtplats digitalt via hemsidan. Arbetsdagarna är
inställda på grund av pandemin. Medlemmar som vill arbeta av grundavgiften kan mejla till
föreningen och meddela att man vill genomföra arbeten i hamnen.
Frågan väcks om det går att ordna en lampa till miljöboden. Detta läggs till i verksamhetsplanen.
Pelle Sjölund berättade om arbetet med den fördjupade översiktsplanen och samarbetet med
kommunen kring detta. LHF och ÖSS målsättning är att få vara kvar i Lungvik med våra

verksamheter. I avsiktsförklaringen som skrivits under av kommunen, LHF och ÖSS uttrycks
också att föreningarnas medlemmar inte ska bli ekonomiskt lidande av eventuella förändringar i
användandet av hamnområdet.
Jonas Karlin presenterade budgetförslag för 2021.
Mötet bifaller föreslagen verksamhetsplan och budget för 2021.

12. Val av:
a. Ordförande för en tid av ett år
Jonas Karlin väljs till ordförande för en tid av ett år.
b. Styrelseledamöter för en tid av två år
Pelle Sjölund omval
Per-Arne Westerlund nyval
Kalle Hagström nyval
(Åke Karlin står kvar 1 år
Kari Gustavsson står kvar 1 år
Anna Karin Sjöberg står kvar 1 år
Lars Nordin står kvar 1 år)
c. Suppleanter för en tid av 1 år
Staffan Arnström nyval
Ken Green omval
d. Revisorer för en tid av 1 år
Anders Carlsson och Hans Larsson väljs som revisorer för en tid av 1 år
e. Valberedning för en tid av ett år
Lennart Elfving och Hans Westman väljs som valberedning för en tid av 1 år

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Finns inga inkomna motioner och styrelsen har inget övrigt att tillägga utöver verksamhetsplanen.

14. Övriga frågor
Diskuterades kort hur arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortskrider. Målet är en
långsiktig lösning för hamnområdet och både LHF och ÖSS är involverade i detta arbete
tillsammans med kommunen.

Förslag på sätt att få in fler båtar i hamnen och medlemmar till föreningen: Olika avgiftsmodeller.
Marknadsföring i olika former exempelvis facebook, anslagstavlan i hamnen, samarbete med
båthandlare m.m.
Styrelsen avtackar avgående medlemmarna Bo Forslund och Bengt Johansson.
På förslag att undersöka möjligheterna att framgent genomföra en kombination av digitala och
fysiska årsmöten, så att även medlemmar som ej är boende i Örnsköldsvik har större möjligheter
att delta. Mötet ställer sig positivt till detta.

15. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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