Protokoll fört vid årsmöte i Granuddens Hamnförening
Måndag den 26 mars 2018, kl. 1900, Östra skolan.
Närvarande:
26 röstberättigade enligt bilagd närvarolista.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Bengt Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

2.

Val av årsmötets ordförande
Beslut: Bengt Jonsson valdes till ordförande för årsmötet.

3.

Val av årsmötets sekreterare
Beslut: Jonas Sandberg valdes till sekreterare för årsmötet.

4.

Fastställande av röstlängd
Närvarolista över mötets röstberättigade medlemmar upprättades.

5.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Beslut: Hans Kempen valdes att tillsammans med ordförande justera
protokollet.

6.

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

7.

Fastställande av dagordning
Beslut: Dagordningen fastställdes. Inga inkomna motioner. Inga övriga
frågor.

8.

Styrelsens föredragning av det gångna årets verksamhet och
förvaltning
Styrelsen redogjorde för verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
för det gångna året (se bilaga)

9.

Revisorernas berättelse
Håkan Tano redogjorde för revisorernas berättelse (se bilaga).

10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2017.

11.

Beslut om budget och verksamhetsplan för 2018
Styrelsen presenterade förslaget till budget och plan för 2018 (se bilaga).
Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag

12.

Förslag från styrelsen till årsmötet
Styrelsen redogjorde för förslag till nya stadgar och att det krävs två
föreningsmöten efter varandra, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, för
att kunna ändra i stadgarna.
Beslut: Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna (se bilaga) som
kommer att fastställas vid extra föreningsmöte under våren.

13.

Fastställande av återbetalningsvärde på depositionsbelopp
Beslut: Årsmötet fastställde återbetalningsvärdet på depositionsbelopp
till 100%.

14.

Fastställande av avgifter
Styrelsen föreslår att avgifterna lämnas oförändrade.
Beslut: Årsmötet beslutade att avgifterna lämnas oförändrade (se bilaga).

15.

Stadgeenliga val
Valberedningens förslag presenterades av Lars Eklund.Årsmötet antog
valberedningens förslag och fastställde val i enlighet därmed.
Beslut:
Ordförande
Vice ordförande
Vice kassör
Ledamöter:

Bengt Jonsson
Jan Thelin
Bengt Johansson
Jonas Sandberg
Lars Näsman
Per Alexis
Kenth Pettersson

1 år, omval
2 år, omval
1 år, fyllnadsval
2 år, omval
2 år, omval
2 år, omval
2 år, omval

Revisorer

Nicklas Lasson
Håkan Tano
Lars Wredendal

1 år, omval
1 år, omval
1 år, omval

Revisorssuppleant:
Valberedning:

Lars Eklund (sammank.) 1 år, omval
Nicklas Granberg
1 år, omval
Kent Thurfjell
1 år, omval

Ledamöter med 1 år kvar: Roger Stridfeldt
Per Åström
Hans Öhlund
Hans Zakkari
16.

Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

17.

Övriga frågor
Styrelsen noterar att problemet med båttäckningar som inte följer av
hamnföreningen gällande ordningsföreskrifter tilltar. Det är numera
vanligt att styrelsen, och särskilt platsansvarig och vice ordförande,
mottar samtal från oroliga båtägare som har båtgrannar som byggt
vintertäckningar som båthus och som medför att risken för grannarna att
få rasande snö över sin båt är uppenbar. Styrelsen ser mycket allvarligt
på att medlemmar, trots påpekande om att snarast åtgärda problemet,
inte gjort någon ändring i sina täckningar. Enligt föreningens stadgar
kan dessa komma att uteslutas ur föreningen.
Styrelsen för idag lägga orimligt mycket tid på frågor som handlar om
att några medlemmar inte följer av föreningen beslutade
ordningsföreskrifter. Förutsättningarna för styrelsen att arbeta med att
utveckla och förbättra hamnen för alla medlemmar är därför begränsad.
Styrelsen informerar därför om gällande regler i föreningen för
båthustäckning, dessa återfinns i Ordningsföreskrifterna på hemsidan.

18.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokoll fört av:

..........................................
Jonas Sandberg, sekreterare

Justeras

.....................................
Bengt Jonsson, ordförande

...............................................
Hans Kempen, justerare

Närvarolista årsmöte Granuddens 2018-03-26, Östra skolan. 26 närvarande medlemmar.
Jan Thelin
Ingart forsberg
Jan Marcuson
Nicklas Larsson
Håkan Tano
Jeanette Näsman
Per Alexis
Roger Stridfelt
Jonas Sandberg
Pär Åström
Kenth Pettersson
Siw Ahlfort
Rikard Flensburg
Gunnar Brandt
Stefan Wedin
Tomas Wikström
Bengt Johansson
Hans Kempen
Henrik Iwanowski
Jan johansson
Torbjörn Wiberg
Hans Öhlund
Lars Eklund
Kurt Wallmark
Bengt Jonsson
Lars Näsman
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Härmed kallas du som medlem i Granuddens hamnförening till

ÅRSMÖTE 2018
Tid: Måndag 26 mars kl 19:00-21:00
Plats: Östra skolans matsal.

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av årsmötets sekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens föredragning av det gångna årets verksamhet och förvaltning
9. **Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om budget och verksamhetsplan 2018
12. Förslag från styrelsen till årsmötet
a. Nya stadgar
13. Fastställande av återbetalningsvärde på depositionsbelopp
14. Fastställande av avgifter
15. Stadgeenliga val (Valberedningens förslag)
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

* Bilagor läggs ut på hemsidan innan mötet, www.granudden.org
** Ärende föredras av revisorerna

Granuddens hamnförening
Bengt Jonsson, ordförande
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Verksamhetsberättelse Granuddens
hamnförening 2017
Inledning
Granuddens hamnförening hade vid årsskiftet 2017/18 338 medlemmar (423 individer) som
antingen har en bryggplats eller/och uppställningsplats för båtförvaring. Föreningen har 190
sommarplatser och 284 vinterplatser, exklusive de 3 båthusföreningarna.
Hamnföreningen verkar för att främja båtlivet i Luleå, detta gör vi bl a genom vårt stöd och
samarbete med LSS (Luleå Segelsällskap) och SXK (Svenska Kryssarklubben) ungdoms- och
utbildningsverksamhet.
Viktiga händelser
Hamnföreningen har idag inte några lediga bryggplatser eller uppställningsplatser på land. Under
året har platskön öppnats, och den administreras via verksahetssytemet BAS (Båtunionens
Administrativa System). Kön till bryggplatser bestod vid årsskiftet av 53 st personer. Föreningen
har skyddat varumärket ”Granudden Marina”, vilket också nu är det officiella namnet på
hamnanläggningen.
Tilläggsavtal har tecknats med båthusförening 1 och 3 som innebär att medlemmarna även är
medlemmar i hamnföreningen. Styrelsen har under året sagt upp arrendeavtalet med
båthusföreningen 2 eftersom motsvarande avtal inte accepterades. Ena grindfundamentet till
Granudden Marina blev under försommaren påkörd av en lastbil (entreprenör) vilket medförde att
grinden stod öppen några veckor. Ett skydd i form av ”betongsuggor” har placerats ut för att
förhindra att detta upprepas.
Föreningen har genomfört två arbetsdagar under året. Bägge arbetsdagarna hade mycket god
uppslutning vilket styrelsen uppskattar. Föreningen har bland medlemmarna 16 anmälda
arbetsledare och en brygghanteringsgrupp på 11 medlemmar. De senaste årens ökande
medlemsantal innebär också att behovet av drift- och underhållsarbete ökar, och Styrelsen ser att
fler av föreningens medlemmar behöver engagera sig i den dagliga driften av hamnen.
Under året har utöver ovan nämnda följande arbeten utförts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sly- och buskröjning samt trädfällning.
Allmän städning och uppsnyggning av området
Bryggunderhåll, bl a nya Y-bommar (10 m) på betongbryggan.
Vägunderhåll
Nya skyltar
Upprustning/komplettering av mastkaj
Förtätning av vatten och eluttag påbörjats
Iordningställt ytor för fler landplatser

Styrelsen har genomfört 6 st möten under verksamhetsåret 2017.
Luleå 2018-02-15
Styrelsen Granuddens Hamnförening
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Resultat och balansräkning 2017
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Verksamhetsplan för Granuddens
Hamnförening 2018
Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2018 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 2018 kan sammanfattas i följande punkter:
• Löpande drift- och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
• Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.
• Utöver dessa skall bryggor angöras och säsongsavslutning göras.
• Färdigställande förtätning av uttag för el och vatten.
• Garantiåtgärder, brygga 2 (ska vridas mot syd), leverantören ansvarig
• Underhållsmuddring.
• Planera och påbörja bygget av ny vakt/föreningsstuga.
Luleå 2018-02-15
Styrelsen Granuddens Hamnförening
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Budget 2018
Likviditetsbudget 2018 (kr)
Bankkonto
Kundfordringar
Intäkter
Båtplats
Landplats
Fören.arb/adm.avg/utebliv vakt
Arrende
El

Kostnader (kr)
Elkostnad
Vatten & avlopp
Renhållning
Kontorsmaterial
Telefon porto
Datakom/ medlemsystem
Företagsförsäkring
Bankkostnader
Driftkostnad arbetsbåt
Övrigt / underhåll

Investeringsbudget 2018 (kr)

846 581
107 727

306 000
351 000
40 000
56 900
1 000
754 900

- 20 000
- 9 000
- 10 000
- 1 200
- 6 000
- 42 000
- 9 000
- 2 000
- 5 000
- 66 000
171 200
650 000
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Nya stadgar
STADGAR FÖR GRANUDDENS HAMNFÖRENING
Antagna vid ordinarie årsmöte xx mars 201x och
fastställda vid ordinarie årsmöte xx mars 201x
Föreningens
ändamål och
verksamhet

§1
Föreningen är en allmännyttig ideell förening som
har till ändamål att främja båtlivet inom Luleå
kommun, verka för god miljö samt ett gott kamrat –
och sjömanskap. Detta ska bl. a ske genom att driva
Granudden Marina och tillvarata och främja intressen,
vilka kan hänföras till denna verksamhet.

Föreningens
säte

§2
Föreningen har sitt säte i Luleå.

Medlemskap

§3
Föreningen är öppen för alla som har eller
planerar att skaffa båt.
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till
föreningen. Medlemskap kan erhållas av envar som
ansluter sig till föreningens ändamål, erhållit båtplats,
deponerat stadgad avgift för denna samt tecknat därför
avsett avtal.
Styrelsen ansvarar för att det löpande finns en aktuell
förteckning över föreningens medlemmar.

Platser

§4
Styrelsen beslutar om tilldelning av båtplats inom
föreningen och medlem får inte utan styrelsens
skriftliga medgivande överlåta, byta eller hyra ut sin
plats. Det återbetalningsvärde som ska gälla för erlagd
deponering av plats under ett verksamhetsår, bestäms
av medlemmarna vid ordinarie årsmöte.
Vid kö till båtplats ska styrelsen ha möjlighet att ge
förtur till plats för innevarande medlem framför någon
som söker medlemskap.
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Föreningens
förbindelser

§5
För föreningens förbindelser svarar endast dess
tillgångar.

Styrelse m.m.

§6
Styrelsen ska bestå av minst nio (9) ledamöter.
Ordförande väljs på ordinarie föreningsmöte för en tid
av ett (1) år och övriga ledamöter för en tid av två (2)
år på så sätt att fyra (4) alternativt fem (5) ledamöter
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 ev. andra funktionärer. Styrelsen är
beslutsmässig då mer än halva styrelsen är
närvarande.
Varje ledamot har en röst och beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen och föreningen sammanträder på kallelse av
ordförande eller vice ordförande.
Det åligger kassören att inkassera alla avgifter som
ska betalas till föreningen, verkställa beslutade
utbetalningar samt föra räkenskaper.
Det åligger sekreteraren, eller annan person, om mötet
utser sådan, att föra protokoll vid styrelse – och
föreningsmöten. Riktigheten ska bestyrkas av
ordförande.

Firmateckning
Styrelsen

§7
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen
i sin helhet, av minst två av därtill utsedda
Ledamöter i förening, eller av annan, av styrelsen
skriftligen bemyndigad person.
Styrelsen kan när som helst återkalla bemyndigande
att teckna föreningens firma.
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Förvaltning
och revision

§8
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen ska
föra räkenskaper över föreningens förvaltning av
medel. Bokslut över räkenskaperna ska vara färdigt senast en (1) månad före
årsmötet, då detta, tillsammans med styrelsens förvaltningsberättelse ska lämnas
till föreningens revisorer.
Granskningen av föreningens förvaltning av medel och styrelsens verksamhet ska
vara klar senast 14 dagar före årsmötet då den skriftliga revisionsberättelsen ska
lämnas till styrelsen.

Möten

§9
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Extra föreningsmöte ska
hållas då styrelsen finner behov av detta eller då minst 1/5 av föreningens
medlemmar påfordrar detta. Kallelse till dessa möten ska ske minst 14 dagar före
möte.
Medlem har möjlighet att lämna in en motion att behandlas på årsmötet. Sådan
motion ska lämnas till styrelsen för beredning senast 31 december.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden ingå:
1. Mötets öppnande
2. Val av årsmötets ordförande och vice ordförande
3. Val av årsmötets sekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av justerare av årsmötesprotokollet (tillika rösträknare) att jämte
ordförande justera årsmötets protokoll.
6. Fråga om årsmötets blivit behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens föredragning av årsredovisning, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsens redovisning av förslag till budget och verksamhetsplan för
kommande verksamhetsår
12. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av återbetalningsvärde på deponeringsbelopp
14. Fastställande av avgifter
15. Stadgeenliga val
16. Frågor väckta av styrelsen
17. Inkomna motioner
18. Mötet avslutas
Årsmötets protokoll justeras av mötesordförande och av två av mötet utsedda
justeringsmän.
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Rösträtt

§10
Vid möte har varje medlem en röst.
Medlems rösträtt kan genom skriftlig fullmakt
överlåtas till en annan medlem. Ingen medlem får som
ombud företräda mer än en medlem genom fullmakt.
Såsom föreningens beslut gäller den mening som får
de flesta rösterna. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.

Skyldigheter

§11
Det åligger föreningsmedlem att noggrant följa
föreningens stadgar, fattade beslut, ingångna avtal
och fastställda ordningsföreskrifter för
hamnområde och uppläggningsplatser.
Medlem är skyldig att delta i vakthållning
eller annan verksamhet, som årsmötet
beslutar.
Ordningsföreskrifter och andra meddelanden
meddelas på föreningens hemsida.
Det åligger medlem att hållas sig informerad om
verksamheten och ta del av informationen.

Varning,
uteslutning,
kvittning
skadestånd

§12
Medlem som inte betalt stadgad avgift eller
åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt
skadat föreningen, kan av styrelsen varnas och
uppmanas att rätta till vad som felats. Om medlem
efter varning inte följt styrelsens uppmaning, kan
denne, på förslag av styrelsen och genom beslut vid
ordinarie årsmöte, komma att uteslutas ur föreningen.
Medlem, vars medlemskap upphört genom avsägelse av sitt medlemskap eller efter
uteslutning får inte behålla brygg- eller uppläggningsplats i föreningen.
Har medlem uteslutits eller avsagt sig sitt medlemskap och inte inom 3 månader
från den dag då medlemmen uteslöts eller meddelande om utträde ur föreningen
nått styrelsen, eller, om styrelsen skriftligen medgivit annan tid, forslat bort den
egendom som medlemmen har inom föreningens område, äger föreningen på den
uteslutna eller avgående medlemmens bekostnad, forsla bort egendomen.
Om utesluten eller avgående medlem har obetald avgift eller annan skuld till
föreningen, har föreningen rätt att kvitta medlemmens innestående skuld mot den
depositionsavgift som medlemmen erlagt.
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Om erlagd depositionsavgift inte täcker den skuld som medlemmen har gentemot
föreningen, äger föreningen rätt att fakturera medlemmen för det belopp som inte
kunnat täckas med depositionsavgiften.
Har föreningsmedlem, genom överträdelse av dessa stadgar, ingångna avtal eller
gällande ordningsregler, uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat föreningen
skada, kan denne komma att krävas på ersättning för den skada som åsamkats
föreningen.
StadgeÄndring

§13
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två
på varandra, med minst en månads mellanrum,
följande föreningsmöten, varav det ena ska vara ett
ordinarie årsmöte samt att förslaget biträds på båda
mötena av minst ¾ av de närvarande
röstberättigade.

Upplösning

§14
För upplösning av föreningen erfordras beslut av
två på varandra följande ordinarie årsmöten samt
att beslutet biträds av närvarande röstberättigade på
samma sätt som för ändring av stadgarna i § 13.
Vid upplösning av föreningen ska eventuellt överskott av medel ske till
medlemmar som fullgjort sina skyldigheter.
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Avgifter 2018
Avgifter 2018
Sjöplatser
Medlemsavgiften i sjön baseras på kajmeter där avgiften är 500 SEK/kajmeter/År
Storlek

Medlemssavgift/År

Deposition

Deposition
4500,-*

Bredd 2,5 m

1250,-

Bredd 3,0 m

1500,-

Bredd 3,5 m

1750,-

Bredd 4,0 m

2000,-

Bredd 4,5 m

2250,-

Avgiften för platser med akterboj på betongbryggan baseras på båtens bredd + 0,5m

Uppställningsplatser
Medlemsavgiften på land baseras på kvadratmeter där avgiften är 30 SEK/kvadratmeter/År
Storlek

Medlemsavgift/År

Deposition

Deposition
3000,-*

3x6m

540,-

Trailerplats (21
m2)

630,-

Jolleplats (24 m2)

720,-

4 x 10 m

1200,-

4 x 12 m

1440,-

5 x 15 m

2250,-

Arrenden debiteras enligt avtal.
Övriga avgifter

Årsavgift

Inträde i kö

500,-**

Köavgift

100,-**

Uteblivet föreningsarbete

200,-

Utebliven vakthållning

2000,-

Adm avg vid utträde

Engångsssavgift

500,-

* Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar erlägger deposition.
** Se köreglerna.

