
 
 
Protokoll fört vid årsmöte för Rörbäcks Hamnförening för 
verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
Tid och plats: den 29/5 -2021 utanför Smedjan i hamnen i Rörbäck. Mötet hölls utomhus pga 
hög smitta i Norrbotten av coronaviruset. Vi var ca 30 personer på årsmötet. Deltagarna 
uppmanades att hålla distans till varandra. 
 
   § 1 
Ordförande Mikael Gladh öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.  
 
   § 2 
Valberedningen påpekade att punkten val av ordförande och två ordinarie ledamöter (val på 1 
år) saknades på dagordningen. Efter detta tillägg godkändes den föreslagna dagordningen 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 2021 aviserades. 
 
   § 4 
Val av funktionärer för årsmötet:  till ordförande valdes Mikael Gladh. 
   till sekreterare valdes Gretel Jonsson 
 
   § 5 
Val av två justeringsmän:  Björn Bellander  
   Erik Johansson 
 
 
   § 6   
Under punkten styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna året läste sekreteraren 
upp verksamhetsberättelsen och kassören den ekonomiska verksamheten för 2020. 
Antalet medlemmar är 48 och uthyrda båtplatser är 39. Skillnaden i erlagda avgifter mellan 
verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning beror på att det skett en återbetalning till 
medlem. Den ekonomiska redovisningen och verksamhetsberättelsen delades ut på årsmötet. 
Inga frågor från medlemmarna varför dessa kunde läggas till handlingarna. Utskrift av den 
ekonomiska redovisningen och verksamhetsberättelsen för 2020 bifogas detta protokoll. 
Kassören Lothar Bellgardh 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 med tillägg enligt § 2 
 

Till ledamöter av styrelsen på 1 år 
valdes Mikael Gladh, ordförande (omval) 

Björn Bellander (omval) 
Per Gladh (omval) 

 
Ledamöterna valdes på ett år eftersom tidsperioden vid 2020 års val skulle varit två år. På  
grund av omständigheterna med pandemin beslutades 2020 att alla som valdes vid årsmötet 
2019 skulle kvarstå hela 2020 fram till årsmötet 2021. 



 
 
 

Till ledamöter av styrelsen på 2 år Gretel Jonsson, sekreterare (omval)  
valdes   Lothar Bellgardt, kassör (omval)  

 
 
 
 
 
      
  

§ 9 
Till suppleanter på 1 år valdes Anders Boman (omval)  
   Anders Karlsson (omval) 
   Martin Forsberg (omval) 

    
 
   § 10 

Till föreningens revisorer på 1 år  Kurt Hauptmann (omval) 
valdes   Yvonne Berg (omval) 
 
 
 
 
   § 11 
Till tillsynsmän valdes   Björn Bellander (omval) 
   Hans Kassberg (omval) 
    
 
   § 12 
Till valberedning valdes:  Kurt Hauptmann (omval) 
   Elizabeth Bergman(omval), sammankallande 
 
 
   §13 
Arvoden till förtroendevalda: 
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.  
Vid årsmötet 2017 beslutades att för kommande år gäller detta för ordföranden samt kassören. 
Beslutades ingen förändring 
 
 
   § 14 
Frågor som inkommit eller väckts av styrelsen. 
Eftersom en av bryggorna börjar vara sliten och flytblocken inte bär fullt ut planeras 
nyinvestering i brygga samt vågbrytare. Även ytterligare investeringar har diskuterats. En 
grupp med medlemmar där Lothar är sammankallande föreslogs bildas. Eftersom 
investeringsmedel avses sökas måste detta göras innan beställning. Ett förslag bör vara klart 
under hösten så att beställning kan göras under vintern för leverans innan bryggutsättning 
2022. 
 
   § 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 landgång.  
Vid dessa båda tillfällen gäller tiden, kl. 9.00.     
(Nästkommande dagar blir intagning 2/10 2021 och sjösättning och årsmöte 28/5 2022) 
 

 
§17 

Avgifter för kommande år.  
Styrelsen föreslår i dagsläget ingen ändring av medlems- och båtplatsavgifterna. 
Medlemsavgiften är 100 kronor och 300 för föreningar. 
Båtplatsen kostar 1750 kr för 2,5 meter. Sedan ytterligare 70 kr per dm.  
Hyra av båtplats kostar 1000 kr/månad plus medlemsavgift. 
Vid årsmötet 2019 beslutades anslutningsavgiften till 3 500 kr och att den inte som tidigare 
ska räknas upp årligen. Eventuell höjning tas upp om ett antal år. 
 
Diskuterades en höjning av medlemsavgiften till 300 kronor samtidigt som grundavgiften 
skulle sänkas med 200 kronor. För de som hyr båtplatser skulle totala avgiften då bli 
oförändrad. Inget beslut togs. 
 
   § 18 
  
Övriga frågor. 
Ett förslag om att tillåta ställplatser för husbilar/husvagnar på hamnföreningens område lades 
fram. Beslutades att vi inte skulle ordna med detta. Campingen bör hantera detta om behov 
finns. Synpunkter på att badgäster nyttjar hamnområdets parkering framfördes. Förslag lades 
fram om att sätta upp skyltar som visar att detta är för båtägarnas bilar.   
   

§ 19 
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade samtliga närvarande och efter det påbörjades den 
utlysta arbetsdagen i hamnområdet.  På grund av coronapandemin bjöds inte på det sedvanliga 
kaffet och smörgås.. 
 
 
Rörbäck den 29 maj 2021 
 
 
 
…………………………….. ……………………………….. 
Gretel Jonsson  Mikael Gladh 
Sekr.   Ordf. 
 
 
 
Protokolljusterare: 
 
 
…………………………….. …………………………………. 
Erik Johansson   Björn Bellander 


