HOVÅS HAMNFÖRENING
Protokoll fört vid Hovås Hamnförenings ÅRSMÖTE
Datum:

2016 04 13

Protokoll Nr 25

Plats: Gamla Kommunalhuset i Hovås

Närvarande från styrelsen:
Janerik Dimming, ordf.
PO Lundberg, v.ordf.
Stina Löfgren, sekr.
Johan Taurell, ledamot

Alf Härsjö, kassör
Johan Löfgren, ledamot
Bosse Palmås, ledamot

Årsmötet inleds med att Thomas Grahn från Hunnebostrand berättar och visar bilder från sin seglats
från Hunnebostrand till Florida. Med sig är veteranseglaren Sven Yrvind. Svens kloka råd, Thomas
ungdomliga entusiasm och läraktighet bidrog till att Thomas vågade och klarade av att segla hem
Vegan helt ensam, en seglats som varade i 55 dagar på Atlanten.
Efter detta härliga föredrag delades medlemmarna upp i två grupper. En grupp fick mycket bra
genomgång av HLR-räddning. Susanne Nyman och Håkan Busck från SSRS demonstrerade och svarade
på frågor medan de andra gruppen bjöds på kaffe, fralla och kaka. Därefter byttes man om.

Årsmötesförhandlingar
Janerik Dimming avtackade avgående ordförande Christer Olausson för uppskattat arbete under tio
års tid i Hovås Hamnförening.
§1

Mötet inför årsstämman öppnades av ordförande Janerik Dimming.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Till ordförande för mötet utsågs sittande ordförande Janerik Dimming.

§4

Till sekreterare för mötet utsågs sittande sekreterare Stina Löfgren.

§5

Till justeringsmän valdes Silas Pettersson och Mikael Lexén

§6

Stämman ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna:
Verksamhetsberättelsen för 2015 sammanställd av föreningen ordförande lästes upp
och godkändes och kommer att läggas ut på hemsidan. Revisionsberättelsen för 2015
utfärdad och granskad av revisor Sten Adlersson och revisorssuppleant Kurt Maack
föredrogs och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen för år 2015 kommer också
att läggas ut på hemsidan.

§8

Beslut om:
a. Resultat- och balansräkning presenterades av Alf Härsjö och godkändes.
b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd resultaträkning. I
enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att årets minusresultat på 2.200:övergår i nästa års räkning.

§9

Styrelsens ansvarsfrihet: En enhällig stämma beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år
2015.

§10

Budget för 2016 presenterades av Alf Härsjö; den godkändes av stämman.
Ingen förändring av årsavgiften sker. En frivillig avgift för ej utfört vaktuppdrag

på 300:- accepterades och skulle kunna inbringa ca 9 000:-. Ungefär hälften av
föreningens 389 medlemmar vaktar och 80% av båtplatsernas (540 platser) är
medlemmar i föreningen. Antalet inbetalningskort angående årsavgiften som skickas ut
är 501 st.
Roderbladet står för en stor kostnad (distributionskostnad). Alla nummer varje år delas
ut till samtliga båtplatsinnehavare och det första subventioneras till viss del av Grefab.
Bojarna som vi hoppas kunna lägga ut vid
Askimsbådarna och uppdateringen av hemsidan gör att 2016 kommer att gå med ett
minusresultat på ca 1500:-

§11

Val av styrelse för tiden fram till nästa årsstämma:
Ordförande:
Janerik Dimming
Vice ordförande:
Per-Olov Lundberg
Kassör:
Alf Härsjö
Sekreterare:
Stina Löfgren
Ledamot:
Johan Löfgren
Ledamot:
Bosse Palmås
Ledamot:
Johan Taurell

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

§12 Revisorer: som revisorer valdes:

§13

Sten Adlersson
Kurt Maack

omval
omval

Val av valberedning:
Arne Johansson
Raymond Frankenberg

omval
omval

§14

Vaktsäsong år 2015:
Statistik över vaktinsatserna under 2015 presenterades av PO Lundberg.
Vaktstatistiken för säsongen ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år.
Trots att tre personer kallades var det oftast bara en person som vaktade.
Som uppmuntran för de som vaktade drogs 10 vinnare till presentkort à 300:-.
Vinnarna läggs ut på hemsidan.

§15

Vaktlista 2016:
Vaktlista för år 2016 har skickats ut till båtplatsinnehavarna tillsammans med inbjudan
till årsmötet. Vaktlistan sätts ej upp, som tidigare på anslagstavlan, i fönster i
vaktboden och läggs inte heller ut på hemsidan. Detta för att minska brottsrisken.
Vaktsäsongen är från och med 4/4 tom 22/9-16. (Ingen vakt fredag och lördag och
from Midsommar till den 5 augusti då det normalt vistas många människor i hamnen).
Fyra personer kallas per natt. Möjlighet finns då att dela upp vakten. Brottstatistiken
har minskat något.
Ny bryggvärd på D-bryggan är Roger Ohlsson på D-32. Brygga C och F saknar
funktionärer. Styrelsen söker två nya bryggvärdar/funktionärer.

§16

Övriga frågor:

Janerik Dimming, ordförande i HHF, redogjorde i korta drag om Grefab:s bolagsutredning. Förslagen
finns att läsa på: www.minhamn.se Där framgår att ett av stadsledningskontorets huvudförslag är att
staden bör initiera ett arbete i syfte att avveckla sitt ägande i bolaget och då eventuellt överlåta
driften till en lokal förening. Tidsperspektivet sträcker sig fram till 2020 då en öppning kan ske och
chans för oss att driva hamnen.
Se hela rapporten via länk på vår hemsida www.hovashamnforening.se.
Beträffande underhåll i hamnen kommer det att bli utbyte av dörrar i de gamla hytterna/skuffarna,
f.d. mastskjulet. Till hösten startar muddringen av hamnen. Minimidjupet skall vara 2,5 meter.
Bommen till jolleslipen är utlånad tills vidare. Belysningen kommer att åtgärdas i sin helhet i slutet på
april enligt Roger Lindberg. Inspektionen av belysningen fortgår. Vaktstugan som HHF fick ett
gåvobrev av Grefab på har tagits tillbaka och vi kommer att få arrendera den till samma kostnad som
en sjöbod.
Kurt Maack framförde synpunkterna på att Grefab som företag och ägare till stora maskiner, kranar
och annan utrustning borde ha ett egenintresse av att upprätthålla och ha ett samarbete med
hamnföreningens vakthållning i hamnen.
Frågan har redan behandlats mellan ordförande och Grefab, som svarar att de saknar intresse av
vakthållning i hamnen.
Beträffande systemet Mooringo för utlåning/uthyrning av båtplatser när du inte själv nyttjar din plats
har Grefab hittills sagt nej till. Skall behandlas på Grefabs styrelsemöte den 20 april.
Systemet med RDIF- märkning av båten kommer att testas.
Hamnföreningen har under våren mottagit en motion från Bertil Zetherström för behandling av
styrelsen om att bojar (märkta HABK) på föreslagna platser läggs ut så att medlemmarna kan lägga till
vid. Syftet är att man enkelt och snabbt kan komma ut på havet utan att lägga till vid en vik utan att
kasta ankar. Olika alternativ på bojar föreslogs (tex.: sten + plaströr) och likaså lämpliga platser. Även
Länsstyrelsens miljöaspekter måste behandlas.
Förslag om att höra med SXK framlades också. En arbetsgrupp bör i så fall tillsättas.
Hamnföreningens verksamhetbeskrivningen och stadgarna måste skrivas om då uppdraget förändras.
Två årsmöten krävs för en förändring av stadgarna. Ordförande ansvarar.
Ordförande informerade om att styrelsen haft upp frågan att byta namn på föreningen från Hovås
Hamnförening till det gamla vedertagna namnet HABK. Förslaget mottags positivt. HABK:s standert
presenterades också. Möjlighet kommer att finnas att införskaffa en sådan av alla medlemmar.
Styrelsen kommer att arbeta fram förslag till nya utvidgade stadgar som kan beslutas vid nästa
Årsmöte.
Ordförande presenterade ett påbörjat arbete med att föreningen tillsammans med SSRS och
Sjöscouterna skall bygga ett nytt BÅTLIVSHUS som smälter in vid nuvarande hamnkontor. Samtliga har
idag bristfälliga och nerslitna lokaler. Projektet är ännu i sin linda men har startat och har fått bifall
från SSRS som lovar ett bidrag på ca 6mkr. under förutsättning att vi samlar in 6 mkr själva. Projektet
Båtlivshuset mottogs positivt av samtliga närvarande på Årsmötet. Sjöscouterna är också positiva och
ses som en rekryteringsgrund för SSRS och som hjälp vid vaktandet för hamnföreningen. Grefab:s
yttrande var positivt och att vi kunde ”köra på” bara inget inskränker på deras dagliga verksamhet.

Janerik Dimming tillsammans med Peter Löfgren (SSRS centralt) kommer att träffa Grefab:s ledning i
nytt möte. Arkitekt Göran Dalhov är vidtalad att ta fram en skiss och en säljbroschyr.
Målsättning är: inflyttning 2018 med HMK som invigningstalare i egenskap av SSRS:s högste
beskyddare och även Svenska Scoutföreningens beskyddare.

§17

Mötet avslutades.
Årsmötet 2016 var välbesökt med ett 70-tal medlemmar. Det blev ett livfullt möte och många
synpunkter framfördes. Stämningen var mycket positiv. Vi ser fram emot en utveckling av vår fina
hamn till allas glädje.
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MÖTESSEKRETERARE

MÖTESORDFÖRANDE

Stina Löfgren

Janerik Dimming

JUSTERAS

JUSTERAS

Silas Pettersson

Mikael Lexén

