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Årsmöte 2016-03-15
FÖ RE NIN

Årsmöte i Hinsholmens Båtförening
Tid: Tisdagen den 15 mars 2016 kl. 19.00
Lokal: Klubbhuset Fregatten
Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande för mötet
4. Fastställande av dagordning
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
7. Föregående årsmötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse för 2015
9. Ekonomisk redogörelse gällande 2015
10. Revisionsberättelse 2015
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2015
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut gällande att kassör och Boo Hever och ordförande var för sig tecknar föreningen.
15. Beslut om arvode
16. Medlemsavgift för 2017
17. Motioner
18. Vaktsituationen
19. Övriga frågor.
20. Avslutning av mötet
Kaffe med fralla och ev. föredrag
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Protokoll

Årsmöte i Hinsholmens Båtförening 2016-03-15
Plats: Föreningslokalen Fregatten kl: 19:00

1. Mötet öppnas

Rustan Zachrison öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Antal mötesdeltagare: 23

2. Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
3. Val av ordförande för mötet: Rustan Zachrison
4. Den föreslagna dagordningen godkändes.
5. Claus Schmidt valdes till protokollförare av årsmötet.
6. Ove Germundsson och Lars Lundell valdes att justera årsmötesprotokollet
7. Föregående årsmötesprotokoll.

Rustan Zachrison läste upp protokollet från 2015 som lades till handlingarna.

8. Verksamhetsberättelsen för 2015 lades till handlingarna.
9. Ekonomisk redogörelse för verksamheten 2015.

Kassören Ingegerd Algotsson redovisade resultatet för 2015.

10. Revisionsberättelsen för 2015 upplästes av Ingegerd Algotsson och godkändes.
11. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2015.
12. Val av styrelse och valberedning.

Styrelsen är valberedning. Sittande styrelse omvaldes med följande ändring:
Katarina Sevelin byter befattning från ledamot till suppleant och Ove Germundsson från suppleant till ledamot.

13. Val av revisor.

Bengt Carlberg omvaldes.

14. Beslut gällande att kassör, ordförande och Boo Hever var för sig tecknar föreningen.

Beslöts att kassör lngegerd Algotsson, Boo Hever och ordförande Rustan Zachrisson tecknar föreningen var för sig.

15. Beslut om arvode för styrelse.

Det beslöts att arvodet skulle förbli oförändrat 999 SEK för 2017.

16. Medlemsavgift 2017

Beslut: Som tidigare 175 SEK.

17. Motioner.

Inkommen motion från Thomas Sonesson besvarades enligt nedan:
SeaSea är en intressant leverantör för oss i Hinsholmen. Vi har förhandlat med ledningen som kräver motprestationer som HBF inte
anser sig kunna uppfylla.

18. Vaktsituationen och klubbstugan.

Koden till stugan ändras med jämna mellanrum och vakter informeras via sms om gällande kod. Beslöts att depositionen för gamla
nycklar inlämnade efter 2015 tillfaller föreningen. HBF bekostar bevakning via Securitas från maj till oktober. Antal vaktnätter har
ökat jämfört med tidigare år.

19. Övriga frågor.

Framtiden för hamnen är inte avgjord i kommunstyrelsen. För närvarande jobbar Grefab som tidigare. I Hinsholmen kommer dörrar
till förråden att bytas samt vägen efter Wahlborg att asfalteras. I samband med asfaltering blir det ny märkning av parkeringsplatser.
Trots ett flertal påpekanden om bristfällig belysning har Grefab inte åtgärdat dessa problem.

20. Avslutning och föredrag

Gunnar från Grötö höll ett intressant föredrag om kommunikation till havs som bland annat handlade om väderinformation via Gribfiler.
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Vid protokollet

Justerat protokoll

Claus Schmidt

Ove Germundsson

.........................

.........................

Bilaga
-- Dagordning
-- Verksamhetsberättelse
-- Ekonomirapport
-- Motion
Lars Lundell

.........................

Västra Frölunda 2016-03-15
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Styrelsen
HBF Hinsholmens båtförening

Motion till årsmötet 2016-03-15

Rabatterade butikspriser till HBF-medlemmar
Enligt en tidigare, omfattande, utredning bland samtliga medlemmar konstaterades att ett av kärnvärdena med
medlemskapet är färdigförhandlade rabatter på båtförnödenheter och reservdelar.
En av de mest attraktiva butikerna till följd av dess breda sortiment och strategiska adress [de flesta medlemmarna
passera r butiken på väg till hamnen] är SeaSea i Långedrag. Under en kort period 2015 fick vi 10 % rabatt vid inköp
där. Enligt uppgift från såväl butikschefen, som HBF, var det en del strul i relationerna, vilket medförde att rabatten
snopet försvann till nackdel för medlemmarna.
Föreslår att styrelsen får i uppdrag att renovera relationerna till SeaSea så att rabatt återigen erhålls inför vårrustningen 2016. Det är viktigt för medlemmarna att eventuella gamla bindningar med alternativa leverantörer inte
förhindrar sådana samarbeten.
Lämpligen kan samverkan i sakfrågan ske med styrelsen i Saltholmens Båtägareförening, vilken sedan länge har rabatt på SeaSea. Ett medlemskap i denna båtägarförening, om 100 kronor/å r, är annars ett alternativt - om än trist
sätt att få tillgång till rabatten.

Västra Frölunda 2016-03-06 Thomas Sonesson Bryggplats A 42
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