
Protokoll fört vid årsmöte för Rörbäcks Hamnförening för verksamhetsåret 2016. 

Tid och plats: den 27/5 -2017 i grillkåtan, hamnen i Rörbäck. 
Vi var ett  40-tal personer på årsmötet. 

   § 1 
Ordföranden öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 

   § 2 
För var och en som bevistade årsmötet fanns utskriven dagordning samt förvaltningsberättelse 
med tillhörande ekonomisk redovisning. Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna. 

   §3 
Beslutades att årsmötet hade utlysts på ett riktigt sätt. Alla medlemmar hade blivit kallade 
enligt utsänt meddelande i samband med att avgifterna för år 2017 aviserades. 

   § 4 
Val av funktionärer för årsmötet:  till ordförande valdes Mikael Gladh. 
   till sekreterare valdes Eric Johansson 

   § 5 
Val av två justeringsmän:  Stefan Åström  
   Ulla Röding 

   § 6   
Under punkten styrelsens berättelse hänvisade sekr/kassören till den förvaltningsberättelse 
samt ekonomiska redovisning som delats ut på årsmötet. Inga frågor från medlemmarna, 
varför dessa kunde läggas till handlingarna. Utskrift av förvaltningsberättelsen inkl. den 
ekonomiska redovisningen för året bifogas också detta protokoll. 
En av revisorerna, Yvonne Berg, läste därefter upp revisionsberättelsen som avlämnats för 
året. 

   § 7 
Med stöd av de i § 6 upplästa dokumenten beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
året. 

   § 8 
Till ledamöter av styrelsen valdes: 

Ledamöter på 2 år   Lothar Bellgardt (nyval) 
   Gretel Jonsson (nyval) 

    
§ 9 



Till suppleanter på 1 år valdes: Björn Bellander (omval) 
   Anders Boman (omval) 
   Anders Karlsson (nyval) 

    

   § 10 
Till föreningens revisorer valdes: Kurt Hauptmann 
(omval)   Yvonne Berg 

   § 11 
Val av festkommitté  Ulla Röding 
(omval)   Yvonne Berg 
   Birgitta Nordgren 

   § 12 
Till tillsynsmän valdes:  
(omval)   Björn Bellander 
   Hans Kassberg 

   § 13 
Till valberedning valdes: 
 (omval)   Kurt Hauptmann 
   Elisabeth Bergman 

   §14 
Vid årsmötet för 2009 beslutades att sekreteraren/kassören skulle befrias från föreningens 
avgifter som debiteras honom. 
Under 2010 beslutades att även ordföranden skulle befrias från de avgifter som föreningen 
debiterar.  
Beslutades att för kommande år gäller detta för ordföranden samt kassören. (Detta eftersom 
arbetsuppgifterna nu delats upp så att det finns en kassör och en sekreterare). 

   § 15 
Frågor som inkommit eller väckts av styrelsen. 
Trasig brygga nr 1. Informerade ordföranden om att ny betongbrygga beställts samt att den 
skulle levereras under början v 22. Seth Holmvall samt några andra frivilliga skulle finnas på 
plats och ta emot bryggan vid leverans.  
Sedan beslöts att ny arbetsdag blir Lördag den 3/6 för att bl. a montera bommar. 
Betalning för bryggan skulle delvis ske med banklån. Blir en uppgift för ordföranden och nye 
kassören att ta detta med banken. 

   § 16 
Beslutades att behålla de tidigare beslutade datumen för utsättning och intagning av bryggor: 
- Sista lördagen i maj sker sjösättning i samband med årsmötet 
- första lördagen i oktober sker intagning då bommarna tas upp på land och bryggorna släpps 
från land.  
Vid dessa båda tillfällen gäller  tiden, kl. 9.00.    



§17 
Avgifter för kommande år.  
Styrelsen föreslår i dagsläget ingen ändring av medlems- och båtplatsavgifterna. 

   §18 
Information om campingen och hur det arbetet framskrider. De flesta av hamnföreningens 
medlemmar är också involverade där så det blev en översiktlig beskrivning. 
Ordföranden lade fram ett förslag om hyra av platsen (stranden) mellan Kronkajen och 
Thulekajen. Detta gäller då mellan Hamnföreningen samt Rörbäcks Turism och Fritid Ek 
förening. Föreslagen hyra är 8 000 kr/år. Årsmötet beslutade enligt framlagt förslag.  

   § 19 

Ordföranden lade fram ett förslag om att Hamnföreningen skulle gå in som delägare i 
Rörbäcks Turism och Fritid Ek förening . Det gäller en insats på 500 kr (återbetalas om 
Hamnföreningen inte längre vill vara delägare). 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

   §20 
Övriga frågor. 
Fråga av S-O Bergman om de fiskebåtar som lägger till vid Kronkajen på hösten betalar för 
sig ? På detta kunde vi i styrelsen svara jakande, eftersom vi har fakturerat hyra med 2 000 kr. 

Båtplatser 
De som av någon anledning inte använder sin båtplats, kan i nuläget, betala sin plats och hyra 
ut den i andra hand till någon annan. 
Om föreningen hyr ut platsen så kommer den som varit där tidigare inte kunna garanteras att 
få sin ursprungliga plats utan kan tilldelas annan plats i hamnen. 

Man måste dock komma ihåg att om den som hyrt i andra hand inte haft plats innan, måste  
betala anslutningsavgift för att få en ny plats tilldelad. 
. 
Nyttjande av Kronkaj 
Fråga av Yvonne Berg om hos och Lars B kunde använda Kronkajen för att en dag i veckan, 
förslagsvis torsdagar, få stå där och sälja färsk fisk. Detta godkändes av årsmötet. 

   § 21 
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade samtliga närvarande och efter det påbörjades den 
utlysta arbetsdagen i hamnområdet. 

Rörbäck den 27 maj 2017 



…………………………….. ……………………………….. 
Eric Johansson  Mikael Gladh 
Sekr.   Ordf. 

Protokolljusterare: 

…………………………….. …………………………………. 
Ulla Röding   Stefan Åström


