
 
Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsstämma 

Tisdagen den 29 mars 2022 klockan 19:00 

Plats: Café UH, stora salen 

 

 

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 

Anna-Karin Sjöberg och Åke Karlin valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 

 

 

7. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 lästes upp och förvaltningsberättelse för 

verksamhetsåret 2021 gicks igenom. 

 

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

Anders Carlsson gick igenom revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2021.  

 

 

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Mötet bifaller ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2021. 

 

 



 
10. Fastställande av avgifter och arvoden 

Avgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår. Mötet bifaller detta.  

 

Arvoden 

Valberedningen föreslår att styrelsen kompenseras motsvarande sina avgifter till föreningen och 

att valberedningen kompenseras med motsvarande halva sina avgifter till föreningen. Mötet 

bifaller detta.  

 

Ny modell för avgifter vid sjösättning och upptagning 

Styrelsen föreslår en ny avgiftsmodell vid framtida sjösättningar och upptagningar där en 

grundavgift betalas som sedan justeras vid den årliga medlemsfaktureringen. För båtar under 3 

ton 1300:-, båtar över 3 ton 1600:-. Ingen extra avgift utgår för den som använder traktor för att 

dra fram en vagn, men det kommer kosta 500:- att ta upp sin båt på sjösättningsrampen med 

hjälp av den traktor som finns på plats vid sjösättning/upptagning. Den nya avgiftsmodellen 

godkänns av mötet. 

 

 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Kari Gustavsson presenterar verksamhetsplan för 2022. Våra läckande bryggor behöver åtgärdas. 

Vi kommer att ha kajakuthyrning i hamnen från och med i sommar. Ett nytt arrendeavtal med 

kommunen ska förhandlas fram.  

 

Jonas Karlin presenterade budgetförslag för verksamhetsåret 2022.  

 

Mötet bifaller föreslagen verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022. 

 

 

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 

 Omval:  

Åke Karlin 

 Lars-Åke Eriksson 

 Anna-Karin Sjöberg 

 Kari Gustavsson 

 

 c. Styrelseledamöter för en tid av ett år 

 Nyval:  

Kristin Alstergren 

 David Sandin 



 
 

d. Suppleanter för en tid av 1 år 

Staffan Arnström 

Ken Green 

 

e. Övriga ledamöter som står kvar till 2023 

Pelle Sjölund 

Per-Arne Westerlund 

 

   f. Revisorer för en tid av 1 år 

 Anders Carlsson och Hans Larsson väljs som revisorer för en tid av 1 år 

 

g. 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 

Elledningar till pumparna i bryggorna bör läggas i slang som isolering mot vattnet.  

 

Årsmötet är enhälligt i åsikten att vår hamn i sin helhet ska ligga kvar på nuvarande plats.  

 

Önskan finns att kallelse till årsmötet även ska skickas via mejl.  

 

 

15. Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 
 
 
…………………………………. …………………………………. 
Lars Nordin   Jonas Karlin 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
…………………………………. ………………………………….



 
 


