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Mötet öppnas

Styrelsens ordförande, Lars-Olof Larsson, hälsade alla 15 medlemmarna som närvarade
välkomna och öppnade mötet efter att alla fått årsmöteshandlingarna sig tilldelade.

Godkännande av kallelse och mötet behöriga utlysande

Kallelsen godkändes.
Dock har det felaktigt i Roderbladet meddelats att varje medlem skulle få en enskild inbjudan.
Det har annonserats på anslagstavlorna och på föreningens hemsida enligt kutym.

Val av ordförande

Lars-Olof Larsson valdes till ordförande för mötet.

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Val av sekreterare

Patrik Huttu valdes till mötets sekreterare.

Val av protokol lj usterare ti ll i ka rösträknare

Bengt Runge och Göran Johansson utsågs att justera dagens protokoll, tillika rösträknare.

Godkännande av föregående årsmötesprotokoll

Arsmötesprotokollet [20 1 I -03-30] god kändes.

Verksam hetsberättelse för 201 1 12012

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Lars-Olof Larsson. Det informerades om antalet möten och
samarbetet med Grefab samt organiserat vakttjänsten. Föreningen har förvaltat och underhållit
klubbhuset samt upplåtit klubbhuset för kaföverksamhet. Se bifogad verksamhetsberättelse.

Ekonomiskt årsresultat

Bengt Runge föredrog resultat- och balansräkningarna.

lnvesteringar har gjorts i fastigheten vilket medfört att anskaffningsvärdet har stigit.

Föreningens ekonomi är bra för närvarande. Skatteskulden stämmer inte då momsen och skatten
har räknats om. Mer i moms och mindre i skatt vilket medför att föreningen vinner totalt på detta.

Förra årets resultat som presenterades på årsmötet kommer att justeras under året av kassÖren.

Det beslutades att den presenterade årsredovisningen för 2011 fastställdes av årsmötet.

Resultatet för 2011 är högre än presenterat och blir ca 29 000 kr.

Revisionsberättelse

Bengt Runge, som företrädare för den frånvarande revisorn Bengt Carlberg, föredrog
revisionsberättelsen vilken godkändes av mötet.
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11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

12 Val av styrelse

På valberedningens förslag valdes följande medlemmar till styrelse och revisor:

. Lars-Olof LkkOlsson, ordförande på '1 år [omval].

. Bengt Runge, ledamot pä 2 är [omval].

. Boo Hever, ledamot pä2 är [Kvar 1 år].

. Johan Busck, ledamot pä2är [Kvar 1 år].

. Katarina Sevelin, ledamot pä2 är [Kvar '1 år].

. Claus Schmidt, ledamot pä2 är [inväljs som ordinarie ledamot].

. Rustan Zackrisson, ledamot pä2är [nyvalsom ordinarie ledamot].

. Ove Germundsson, suppleant på 1 år [omval].

o Ewert Johansson, suppleant på 1 år [omval].

. Erik lvraeus, suppleant på 1 år [nyval].

. Bengt Carlberg, revisor pä 2 är. [Kvar 1 år]

. Vakant, revisorsuppleant på 2 år

Styrelsen bemyndigades att kunna adjungera medlemmar till ovanstående vakans under
mandatperioden.

Då inga förslag till valberedning på 3 personer framkommit valdes styrelsen att vara valberedning
på 1 år.

13 Beslut gällande kassör och ordförande att teckna föreningen

Beslutades att Bengt Runge och Lars-Olof Larsson tecknar föreningen var för sig.

14 Beslut om aruode

Beslutades om oförändrat styrelsearvode om 999 kronor.

15 Medlemsavgifter för 2013

Beslutades att bibehålla avgiften på 150 kronor.

16 Motioner

lnga motioner hade inkommit till årsmötet.

17 Vaktsituationen

Vaktpassen fungerar inte tillfredställande trots ändrade tider. Detta har inte medfört att fler
personer går vakt. Senaste åren har det varit ungefär samma antal som gått sina pass eller som
ger frivilligt vaktbidrag. Det finns även personer som vänt när de upptäckt att de blev ensamma.

Det verkar som att stölderna har ökat och då speciellt av drivmedel. Lars-Olof har gjort
förfrågningar till polisen om hur många tillgrepp det har varit, men de har inte velat ge någon
statistik. Det upplevs att ljuset är för svagt och att det är mörkt på vissa områden. Detta har
påpekats till Grefab som tyvärr inte gjort tillräckligt enligt några av medlemmarna.
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Avtackning och kaffepaus

Ordförande föreslog att man ska ta en paus och fika samt få en möjlighet att diskutera under
ledigare former. De två avgående styrelsemedlemmarna avtackades med varsin fin blombukett.

Övriga frågor

Förslag framfördes att kallelse till årsstämman ska skickas tillvarje medlem tillsammans med
brevet för vaktlistan vilket ska beaktas av styrelsen inför nästa årsstämma.

Det framkom att det fanns medlemmar som anser att det är skräpigt och att saker varit trasiga.
Föreslogs att en eller flera ska utses till ansvariga för skötseln. Nya styrelsen får uppdraget att
arbeta fram en bättre lösning och strukturera upp arbetet.

Varmvattnet har varit för kallt under en längre tid och det har varit i kallt i huset i vinter. Fläkten
som monterats påstods ha för liten kapacitet och är utan kallrasskydd. Styrelsen kommer att höja
temperaturen på varmvattnet och se över värmen i huset samt fläktens kapacitet.

Föreslogs att medlemmar som finner trasiga saker eller har önskemål ska meddela detta
antingen direkt till styrelsen eller med lapp på dörren till kontoret.
Det förtydligades även att samtliga medlemmar är välkomna att delta i de praktiska sysslorna.

lnformation från mötet hos Grefab presenterades av Boo Hever.
Pålar har bytts och kompletterats vid vågbrytarna. Det planeras att förbättra vågbrytningen med
hjälp av pontoner. Man har även satsat på spolplatserna och återvinningsstationerna. Detta
medför att investeringar inom Hinsholmen begränsats i år.

Grefab verkar inte ha officiella långsiktiga planer. Det föreslogs att styrelsen får i uppdrag att
efterfråga dokumentation och planer.

Det har skett olyckor vid mastkranarna och Grefab planerar att hålla en mastnings-utbildning.
Utbildning kommer att hålla med hjälp av Hampus den2214 kl. 9.30-13, ev. till kl. 14.

Grefabs höjning av båtplatsavgifterna blir preliminärt cirka 8-10o/o per år i 10 år.
Byggnationen av området har tillfälligt avstannat och ingen ny information har framkommit.

Medlemskorten kan hämtas den 4:e april (onsdag) ca kl 16-'18 i klubbstugan och därefter via
kontakt med Lars-Olof Larsson (Ordförande) telefon 0705-29 97 61.

Utdelning av vinster i vaktlotteriet

Därefter presenterades dragningen av vaktlotteriet för vaktåret 2011. Vinstlistan kommer att
anslås på anslagstavlorna och hemsidan samt att vinsterna kan hämtas från och med idag.

Mötet avslutas

Lars-Olof Larsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

Göteborg 2012-03-29

Vid protokollet:

20

21

Justeras:
Bengt Runge
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