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1. Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Lena Ivö.

2. Val av ordförande vid mötet jämte sekreterare
Till ordförande för årsmötet valdes Gustaf Dyrssen och Lotta Landegren valdes som
sekreterare.

3. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslista godkändes.

4. Val av två justeringspersoner
Årsmötets justeringspersoner: Gunnar Englund och Marie Plyhr

5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Stämman ansåg att mötet var vederbörligt kallat.

6. Verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redogörelse för 2011/2012
Lens Ivö gick genom verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redogörelsen.
Stämman godkände därefter verksamhetsberättelsen och ekonomiska redogörelsen för
2011/2012. Se bilaga

7. Revisorernas berättelse.
Revisor Johan Aspenberg gick igenom revisorernas berättelse. Revisorerna hade inga
anmärkningar för 2011/2012 och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassör Agneta Sundberg gick igenom resultat- och balansräkning för medlemmarna.
Se bilaga.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav ansvarsfrihet för styrelsen.

10.Val av ordförande för perioden 2012-2013
Lena Ivö valdes som ordförande för perioden 2012-2013

11.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter tom 2014
Valberedningen, representerad av Marie Plyhr, meddelar nomineringarna till vakanta
styrelseposter. Stämman antar valberedningens förslag och därmed ingår följande
personer i den nya styrelsen:
Malou Backman 2014
Per Winberg 2014
Anders Wilander 2014
Övriga styrelsemedlemmar:
Jaqueline Miura Daszak 2013
Lotta Landegren 2013
Göran Cewe 2013
Agneta Sundberg 2013

12. Val av revisorer för 2012-2013.
Som revisor valdes Helena Dyrssen, Johan Aspenberg och Eva-Gittan Olsson
(suppleant)
13. Val av valberedning
Valberedning för 2013 valdes Marie Plyhr och Olov W Olsson.
14. Fastställande av årsavgiften för 2010/2011
Stämman beslöt att års- och båt avgiften är den samma som förgående år. Det innebär
att medlems avgift är 300kr och båtavgiften 100kr per båtplats.
Ordförande Lena Ivö aktualiserade dock frågan att nuvarande avgifter endast räcker
till underhåll naturområden, badplatser och bryggområden. Styrelsen ser behovet av en
framtida möjlighet till långsiktigare ekonomi och planering av kommande
investeringar. Inför nästa årsmöte kommer styrelsen att bereda frågan om höjning av
föreningens medlemsavgift samt båtavgift.

15. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2012/2013
Stämman godkände styrelsens förslag för 2012/2013

16. Övriga ärenden.
Anders Wilander efterlyste att kölistor till båtplats skall finnas på
hemsidan.
Annika Ulfvin ställde frågan varför inte Sällska huset har hyrts ut under denna säsong.
Lena Ivö delgav styrelsens idéer att kunna använda huset och området omkring till
allmänna aktiviteter för medlemmarna.
Revisorerna påpekade problemet med det fiskala året och översiktlig redovisning.
Frågan är komplicerad och styrelsen gavs i uppdrag att diskutera eventuella alternativ
och redovisas dessa vid nästa möte.

17. Årsmötet avslutas.
Gustaf Dyrssen avslutade årsmötet.

Ordförande
Gustaf Dyrssen

Sekreterare
Lotta Landegren

Justerare
Gunnar Englund

Justerare
Marie Plyhr

