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Protokoll fört vid årsmöte i Granuddens Hamnförening.
Söndag2L mars 2016, kl 18:00, ostra Skolan, Luleå.
Närvarand ez 23 röstberättigade enligt bilagd närvarolista

1.

Mötets öppnande.
Ordfiirande Bengt Jonsson hälsar alla välkomna och ftirklarar mötet öppnat

2.

Val av årsmötets ordfiirande.
Beslut: Bengt Jonsson valdes till ordftirande ftir mötet.

3.

Val av årsmötets sekreterare.
Beslut: Jan Thelin valdes till sekreterare ftir årsmötet.

4.

Fastställande av röstlängd.
Närvarolista över mötets röstberättigade medlemmar upprättades.

5.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Beslut: Per Alexis och Jeanette Näsman valdes att tillsammans med ordftirande justera
protokollet

6.

Årsmötets behöriga utlysande
Beslut: Årsmötet faststiillde att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

7.

Fastställande av dagordning
Beslut: Dagordningen faststäldes. Inga motioner har inkommit. Inga övriga frågor
anmäldes.

8.

Styrelsens fiiredragning av det gångna årets verksamhet och ftirvaltning.
Styrelsen ftiredrog verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport fiir det gångna året.
(se bilagor).

9.

Revisorernas berättelse.
Revisor Hakan Tano ftiredrog revisorernas berättelse.

ftir styrelsen
Beslut: Årsmötet bevilj ade styrelsen ansvarsfrihet ftir räkenskaps året 20 I 5 .

10. Beslut om ansvarsfrihet

11. Beslut om budget och verksamhetsplan 2016
Styrelsen presenterade ftirslaget till budget och handlingsplaner ftrr 2015.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt styrelsens ftirslag.
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12. Förslag

från styrelsen tiil årsmötet

Stadgeändring §6 enl bilaga. Beslutad vid extra föreningsmöte 2016-01-17.
Beslut: Stadgeiindringen i §6 Fastställdes av ett enhälligt arsmöte och gäller diirmed
fri.ri, 201 60320. (se bilaga)
Stadgeiindring §12 enl bilaga. Styrelsen ftireslår ändring av §12 i enlighet med bilaga.
Beslut: Årsmötet beslutar enhiilligt om den ftireslagna stadgeändringen. (se bilaga)
Fastställande av stadgeiindringen kommer att ske vid nästa ftireningsmöte.
13. Fastställande av återbetalningsvärde på depositionsbelopp.
Beslut: Årsmötet fastställde återbetalningsvåirdet på depositionsbelopp
14. Beslut om

till

1

00%

nytt avgiftssystem och Fastställande av avgifter.

Styrelsen har på uppdrag av medlemmarna utformat ett ft)rslag
Förslaget presenterades av Siw Ahlfort.

till nytt

avgiftssystem.

Beslut: Årsmötet beslutar enhälligt enligt styrelsens ftirslag och fastställer fiireningens
nya avgiftssystem. (se Bilaga)

I Styrelsens ftirslag till nytt avgiftssystem

presenterades foreslagna avgifter for 2016.

Beslut: Årsmötet fastställer avgifter 2016 enl styrelsens ftirslag (se bilaga)
Det nya avgiftssystemet bygger på enhetliga depositionsbelopp (enl bilaga)
Depositioner for sjöplatser faktureras tillsammans med arsavgiften under våren och
depositioner ftir landplatser tillsammans med arsavgiften under hösten.
Styrelsen ft)reslår en återbetalningsplan till de medlemmar som har högre
depositionsbelopp åin det nu ftireslagna. Äterbetalningen kommer att ske löpande
under året med håinsyn till fiireningens ekonomi. Målsättningen iir att justeringen skall
vara genomftird under 2016. Medlemmar med de högsta depositionsbeloppen och
diirmed störst fordran kommer att prioriteras.
Beslut: Styrelsens forslag till återbetalningsplan godk?indes av årsmötet.
15. Stadgeenliga val.

Efter stadgeåindringen i §6 ftireslår valberedningen en styrelse med 11 ledamöter.
Utökningen av styrelsen innebär att forutom de platser i tur att väljas på två ar
väljs två platser på ett år ftir att färätt periodicitet i styrelsen.
Valberedningen ftireslår även en utökning av valberedningen till fyra personer.
Valberedningen presenterar sitt ftirslag till Styrelse 2016.

Beslut: Som ftireningens ordft)rande 2016 valdes Bengt Jonsson.
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Beslut: Årsmötet valde flöljande ledamöter att ingå i styrelsen.
Jan Thelin
2är
Jonas

Sandberg

Lars Näsman
Kenth Pettersson
Per Alexis
Hans Zackarr
Pär Åström

2är
Zåtr

2är
2är

lär
1år

Ledamöter med ett år kvar
Roger Stridfelt
Siw Ahlfort

Per-Erik l{ilsson
Beslut: Årsmötet valde till revisorer.
Nicklas Larsson 1år
Håkan Tano
Lars Wredendal

1år

(suppleant)

7är

Beslut: Årsmötet valde till valberedning.
Lars Eklund (ordf) 1år
Kent Thurfiell ltLr
Nicklas Granberg låLr
Vakant
lär
Årsmötet beslutar ge styrelsen uppdrag tillsätta den vakanta platsen efter förslag fran
valberedningen.

16.Inkomna motioner:
Inga motioner har inkommit till fusmötet.
17. Uteslutning av medlemmar.

Styrelsen fiiredrog bakgrund till ftirslaget att utesluta en medlem ur filreningen.
Eftersläpande betalningar trots upprepade påminnelser, svårighet attfakontakt med
medlemmen trots ftlrsök via brev, mail och telefon och varning om uteslutning.
Beslut: Årsmötet beslutade enhälligt utesluta den av styrelsen ftireslagna medlemmen.
18. Övriga

frågor:

Inga övriga frågor.

Närvarolista röstberättigade medlemmar Årsmöte 20 Mars 2016.

Roger Stridfelt
Jeanette Näsman
Lars Näsman
Kenth Pettersson

SiwAhlfort
Anders Dahl
Stefan Dahl
Inger Dahlön
Piir Åström
Henrik Berlin
Leif Englund
Håkan Tano

Alexis
Kent Thurfiell
Per

Thomas Sällström
Lennart Sundling
Eric Eriksson
Björn Ericsson
Hans Zackari
Torkel Vanhaniemi
Bengt Jonsson
Jan Thelin
Hans Öhlund

Närvarande familj emedlemmar

Björn Näsman
Ann Wilhelmsson

19. Mötets avslutande.

Ordfiirande tackade ftir visat intresse och ftirklarade mötet avslutat.

Protokoll fort av

Justeras

Jeanette Näsman
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Verksärnhetsb erättels e 7.*t 5
Granuddens hamnforening har idag 351- medlemmar i föreningen som antingen har en
bryggplats eller uppställningsplats för båtförvaring. Under år 2015 har 44 medlemmar
tillkommit och 20 medlemmar lämnat föreningen. Vi har för tilltället stängt kön till
bryggplatser eftersom det nya verksamhetssystemet inte är i fullt bruk.

Hamnföreningen har idag inte några lediga bryggplatser, även uppställningsplatser på land
börjar bli en bristvara.
Styrelsen har under året infört ett nytt verksamhetssystem, BAS (Båtunionens Administrativa
System). Föreningen är nu ansluten till Bottenvikens Båtförbund (BBF) och därmed också till
Svenska Båtunionen. Det innebär bl a att samtliga medlemmar kommer att få
medlemstidningen Båtliv tillsänt sig.
Föreningen har genomfört Wå arbetsdagar under året. På vårdagen deltog 66 personer och på
höstdagen 46 personer, vilket styrelsen uppskattar.
Under året har några större investeringar gjorts.

o
.
.
o
.

NY

grind

Byte av låssystem från nyckelsystem till GSM-baserat system
Ny belysningsarmatur i masterna på hamnplan
Renovering brygga 4
Reparationavbetongbryggan

Utöver detta har foliande arbeten utförts under året:
o Sly- och buskröjning samt trädtällning.
o Allmän städning och uppsnyggning av området
o Bryggunderhåll
o Vägunderhåll.
o Iordningställt ytor för fler landplatser
Styrelsen har genomfört 7 möten under verksamhetsåret"20L5.
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Undertecknade revisorer i Granuddens Hamnförening har granskat räkenskaperna och
styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2015010L - 20LSL23L.

Vi tillstyrker att:
a
a

Håkan Tano
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Verksämhetsplan 2*1*
Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2016 fortsätta att utveckla och förbättra
hamnen för såväl nuvarande som för tillkommande medlemmar. Verksamheten bedrivs i
enlighet med föreningens stadgar och den verksamhetsbeskrivning som är under revidering.
Verksamhetsplanen för 2076 kan sammanfattas i följande punkter:
Löpande drift- och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.

o
o
o
o
.
.
o
o
o
o

Utöver dessa skall bryggor angöras och säsongsavslutning göras.
Införa ny driftorganisation för det praktiska arbetet i hamnen.
Reparation av sjösättningskaj.
Reparation brygga 4 (forts).
fustering av läget, brygga 2 [ska vridas mot syd).
Underhållsmuddring.
FörankringVågbrytare.
Förtätning av vatten- och eluttag på landplanen.
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Stadgeändrinsär
För stadgeändring gäller folj ande:

Stadgecindring

För rindring av dessa stadgar erfordras beslut av två på varandra, med minst
en månads mellanrum, foljande föreningsmöte, yoroy det ena skall vara ordinarie
§13.

årsmöte.

Ändringsft)rslagen skall på båda mötena bitrridas av minst3/4 av de ncirvarande
röstberdttigande.
Styrelse m.m.

§6
Styrelsen skall bestå av minst

fum{s} nio (9} ledamöter-eeh*ret3}

supplea*ter.
Ordförande väljs på ordinarie föreningsmöte för en tid av ett (1) år och övriga
ledamöter för en tid av tvä (2) år på så sätt att
en (1) suppleant lirra {4j a}[ernativt fem{5} iedarnöter väljes varje år. För en
tid av ett (1) år väljes två revisorer och en suppleant.

Till styrelseledamot och revisor får endast väljas och utses medlem, som
fullgjort sina förpliktelser enligt gällande stadgar och avtal. Till revisor kan
även utses yrkesrevisor.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och,qv andra
funl<ti*ner. Styrelsen är beslutsmässig då
s,tyrelsen är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt och ordförande har utslagsröst.
Styrelsen och föreningen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice
ordförande.
Kassören åligger att inkassera alla avgifter som skall betalas till föreningen,
verkställa beslutade utbetalningar samt föra räkenskaper.

Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelse - och föreningsmöten.
Riktigheten skall bestyrkas av ordförande.
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Varning,
uteslutning.
kvittning
skadestånd

§12

Medlem som i nr-e--h*t*I t g14§gpi -.x g i-{i .*, I l*r grovt
åsidosatt sina skyldigheter enligt ft)regående paragraf
eller på annat sätt skadat ftireningen, kan av styrelsen varnas. Om medlem
efter vaming ej bättrar sig, kan
kan han, på fcirslag av styrelsen, genom
beslut av ordinarie årsmöte, uteslutas ur
foreningen.
Medlem, vars medlemskap upphört Str_,få$l,I:1.it1-llsi,ig*i.ie_
liir ej behålla sin brygg- eller uppläggningsplats.
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Har ftireningsmedlem, genom överträdelse av
dessa stadgar, ingångna avtal eller gällande
ordningsregler, uppsåtligen eller genom vårdslöshet
orsakat ft)reningen skada, skall han till
ft)reningen utge ersättning ftr skadan.
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Nytt avgiftssystem i Granuddens Hamnfiirening
Förutsättningar
Föreningen behöver få in avgifter på en nivå som långsiktigt säkrar verksamhetens behov,
samtidigt som avgiftema ar i nivå med övriga hamnar och känns attraktiva fdr medlemmar.
Dagens system bygger på avgifter utan deposition, avgifter med deposition och avgifter med
"dubbel" deposition (endast brygga). Under senare år har möjligheten att lägga deposition
stoppats. Detta innebär att nya medlemmar och medlemmar som inte valt deposition bidrar i
högre grad till foreningens löpande intåikter, och att gamla medlemmar har en avgift som iir så
1åg att den inte helt täcker medlemmens andel av kostnader for verksamheten i frreningen. Ett
nytt avgiftssystem bör ha salnma villkor fcir alla medlemmar.

Avgiftsstruktur
Vi ser ftirdelar med att medlemmar lägger deposition ftir sin plats. Det ger en kiinsla av
delägarskap i ftireningen som vi tror främjar engagemang, vilket iir nödvändigt ftr att
verksamheten i ftireningen ska fungera. Det ger även en attraktiv kostnadsnivä.
Det finns även nackdelar med depositioner. Intäkterna i ftireningen blir lägre och det krävs en
hög beläggning på platser ftir att siikra intäkterna. Idag har vi en hög beläggning, men
framtiden iir osiiker, båtlivets omfattning kan variera över tid och nya hamnar planeras inom
kommunen.
Arbetsgruppen har fastnat ftir en modell med deposition, något vi tror medlemmarna
välkomnar. Föreningens totala skuld till medlemmarna i form av deposition ökar något, men
sprids på fler medlemmar och platser vilket bör minimera risken ft)r ekonomiska problem ft)r
ftireningen, och dåirmed minskar risken ftir medlemmar att äterbetalning av deposition inte
kan göras.

Avgifter
Ett nytt avgiftssystem ska vara transparent och lättftirståeligt och se likadant ut ftjr alla
medlemmar. Avgifterna skall täcka ftireningens löpande kostnader och även avsättning
större reparationer och underhåll såsom utbyte av bryggor mm.

till

Bryggplatser får en fast deposition. Alla medlemmar har därmed ett solidariskt ägande i
anläggningen. Årsavgifterna läggs något högre iin den avgift som merparten av medlemmarna
har idag och baseras på platsens bredd.
Landplatser far även de en fast deposition. Årsavgiften baseras på platsens storlek i
kvadratmeter. På land löper ftireningen större risker att behöva ta hand om wak, med de
kostnader det innebiir, och avgifterna blir dtirftr högre.
Beslut om avgifter tas vid ftireningens årsmöte.

I avgiftsgruppen har ftljande personer ingått:
Roger Stridfelt, Lars Näsman, Siw Ahlfort, Jan Marcusson
Förslaget har antagits av styrelsen vid styrelsemötet2I februari 2016.

Avgiftssystemet har fastställts av årsmötet 20 Mars 2016

Avgifter 2016
Bryggplatser
Storlek

Årsavgift

Deposition

Deposition
4500,-*

Bredd 2,5 m

1250,-

Bredd 3,0 m

1500,-

Bredd 3,5 m

17 50,-

Bredd 4,0 m

2004,-

Bredare platser erbjuds endast på betongbryggan efter överenskommelse och avgiften ?ir då
500 kr/breddmeter

Uppställningsplatser
Storlek

Årsavgift

Deposition

3

3x6m

540,-

Trailerplats (21
m2)

630,-

Jolleplats (24 m2)

720,-

4x10m
4x12m
5 x 15 m

Deposition
000,-*

1200,1440,-

2250,-

Arrenden debiteras enligt avtal. Övriga platser debiteras 30,- per kvadratmeter.

Övriga avgifter

Årsavgift

500,-* *

Inträde i kö

Köavgift
{Jteb

livet forening s arbete

IJtebliven vakthållning

*
**

Anmälningssavgift

100,2AA,-

2000,-

Samtliga medlemmar utom båthusftireningar och andra ft)reningar betalar deposition.
Se köreglerna.

