
PROTOKOLL

Västra Näs Byalag och Hamnförenings årsmöte 2015-03-07, för verksamhetsåret 2014.

Ordförande Jörgen Midander hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till att leda årsmötet valdes Johan Malmqvist och till sekreterare valdes Charlotte Stålberg.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till att justera protokollet valdes Mona Lindahl och Kjell Rembratt. Och till rösträknare valdes 
Christina och Arne Bengtsson.

3. Fastställande av röstlängd och fullmakter för mötet.
Närvarande medlemmar, 22st, utgjorde röstlängden. Inga fullmakter lämnades in till sekreteraren. 
Bilaga 1.

4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Enligt stadgarna ska kallelse till mötet delges medlemmarna senast två veckor före mötet. Årsmötet 
godkände att kallelsen var gjord på rätt sätt och i rätt tid.

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens rapport för verksamhetsåret.
Jörgen Midander läste upp styrelsens verksamhetsberättelse och Lina Campbell läste kassörens 
rapport. Årsmötet godkände rapporten. Bilaga 2.

7. Revisorernas berättelse.
Linda Andersson läste upp revisorernas berättelse. Årsmötet godkände rapporten. Bilaga 3.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

9. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för nya verksamhetsåret.
Jörgen Midander läste upp verksamhetsplanen för 2015. Bilaga 4.
Lina Campbell läste upp styrelsens förslag att alla avgifter för 2015 är oförändrade samt budgeten för
2015.

 

Hon sa att som inkomst så har vi bl.a. aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen på 
30 000kr för en arbetare som hjälper oss med lite arbete i filéhuet och på hamnområdet typ Fas 3. 
Även från länsstyrelsen fortsätter arbetet med att få anslag projektstöd på 125 000kr. 
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Johan Malmqvist hade en fråga angående Fas 3 arbetaren: Om vad hans arbete innebar? Jörgen 
Midander förklarade att vi sysselsätter honom i 6 månader och får då 5000kr/mån av 
arbetsförmedlingen för detta. Då är det ingen fast arbetstid han ska göra utan lite utefter hans 
förmåga. Inge Broberg, Arne Bengtsson och Jörgen Midander ser till att han får arbetsuppgifter.

Lina sa även att hennes förslag är att fondera en del av vårt kapital. Hon gav styrelsen i uppdrag, när 
de är konstituerade, att besluta i detta. Bilaga 5

Årsmötet godkände verksamhetsplanen samt budgeten

10. Val av styrelse
Ordförande, val för 2 år (Jörgen Midander avgår)
Kristina Larsson valdes för 2 år till 2017 (nyval)

Kassör, val för 2 år
Lina Campbell valdes för 2 år till 2017 (omval)

Ledamot, val för 2 år (Jerry Håkansson avgår)
Mats Stålberg valdes för 2 år till 2017 (nyval)

Två suppleanter, val för 1 år
Johan Broberg till 2016 (omval)
Anita Rosén till 2016 (nyval)

Till 2016 kvarstår Linda Andersson - Ledamot och Jörgen Martinsson – Sekreterare

11. Val av revisorer
Revisorssuppleant, val för 1 år
Hans Larsson valdes för 1 år till 2016 (omval)

Till 2016 kvarstår Bengt Fexby och Ingrid Broberg som ordinarie revisorer.

12. Val av valberedning
Två personer varav en är sammankallande
Johan Malmqvist – sammankallande, och Margareta Munklinde valdes till 2017 (omval)

13. Övriga eventuella val
Inga eventuella val fanns.

14. Motioner
Det har inkommit 4st motioner till styrelsen.
Jörgen Midander föredrog inkommande motioner från:

• Claes Frykholm avseende stadgeändring i § 1 se Bilaga 6
• Från styrelsen har också ett förslag till stadgeändring i § 1 inkommit

 se Bilaga 7

Årsmötet beslutade att anta förslaget till stadgeändring i § 1 med ordalydelsen: Verka för trivsel och 
gemenskap i Västra Näs.

• Johan Malmqvist föredrog sin egen motion angående en hjärtstartare till Filéhuset. Se Bilaga 
8.
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Årsmötet beslutade att lämna denna motion till styrelsen, som får i uppdrag att besluta i frågan.

• Johan Malmqvist föredrog även sin sista motion angående att ha en vedeldad bastuflotte i 
föreningen.  Se Bilaga 9

Årsmötet beslutade att lämna denna motion till styrelsen, som får i uppdrag att besluta i frågan.

15. Övriga frågor.
Linda Andersson tackar för gott arbete i styrelsen under året. Hon överlämnar en blomma till 
avgående styrelseordförande Jörgen Midander och ledamot 
Jerry Håkansson. Dom tackar i sin tur alla för arbetet under åren de medverkat i styrelsen.

Kristina Larsson sa några ord inför hennes nya tid som ordförande.

Johan Malmqvist förklarade mötet avslutat.

Västra Näs 2015-03-07

Charlotte Stålberg
Sekreterare

Kjell Rembratt Mona Lindahl
Protokolljusterare Protokolljusterare
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