
Protokoll fört vid årsmöte i Hovås Askims Båtklubb (HABK, 866001-2900) den 26 april 2022 

 

Plats: Hovås Strandbar 

Närvarande från styrelsen:   
Janerik Dimming, ordf. Alf Härsjö, Kassör   
Bosse Palmås, vice ordf. Johan Löfgren, ledamot  
Jonas Wimmerstedt, sekr.      Mikael Lexén, ledamot  
Arne Johansson, suppleant    
                                           

Inför öppnandet hälsar ordförande Janerik Dimming samtliga 55 närvarande medlemmar välkomna 
till HABK:s årsmöte 2022 på Strandbaren i Hovås . 
 

Årsmötesförhandlingar 
 
§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande Janerik Dimming.   
 
§ 2 Dagordningen godkändes, med den justeringen att punkten 14 flyttas upp i listan för 

behandling efter punkten 10, dvs blir ny punkt 11. 

§ 3 Till ordförande för mötet valdes Janerik Dimming. 

§ 4 Till sekreterare för mötet valdes Jonas Wimmerstedt. 

§ 5 Till justeringsmän valdes Olle Magnusson och Bertil Zetherström.  

§ 6 Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts 
Föreningens stadgar föreskriver att kallelse skall ske genom brev minst två veckor före 
årsmötet. Janerik Dimming upplyser om att brev med kallelse har avsänts till 
medlemmarna den 20 mars 2022. Kallelsen har också publicerats på föreningens 
hemsida och affischerats i vaktstugan samt på övrig plats i hamnen.  
 
Johan Stranne begär ordet och anför att styrelsen har gjort fel när den, efter 
anmälningstidens utgång, aktivt genom e-post till medlemmarna har meddelat att 
årsmötet är fullsatt och att icke anmälda inte kommer att få plats. Att ha en deadline 
för anmälan är ok, men det är mycket olämpligt att säga att de som inte har anmält sig 
i tid inte får komma. Detta särskilt då årsmötet ska behandla förslag om ändring av 
föreningens stadgar. Johan Stranne anser mot denna bakgrund att årsmötet bör finna 
att mötet inte är stadgeenligt utlyst.  

Janerik Dimming ställer frågan till de närvarande medlemmarna, som ansåg att mötet 
har blivit stadgeenligt utlyst. Fritiof Pontén och Johan Stranne reserverade sig mot 
beslutet. 

§ 7 Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna 
Verksamhetsberättelse för år 2021 har sammanställts av föreningens ordförande 
Janerik Dimming och redovisades i koncentrerad form. Den har funnits tillgänglig på 
HABK:s hemsida sedan början av april.  

I samband med föredragningen framställs önskemål om att medlemmarna får tillgång 
till en medlemsmatrikel för att kunna söka direktkontakt med andra medlemmar. 
Mikael Lexén säger att det finns GDPR-hänsyn att ta, men att styrelsen ska titta på 



frågan. Janerik Dimming påminner om att kontakt också lämpligen kan sökas via 
bryggvärdarna. Dessa (bryggvärdarna) får i sammanhanget en spontan applåd av 
medlemmarna. Mikael Lexén påtalar vikten av att alla medlemmar informerar 
föreningen om eventuella ändrade uppgifter, eftersom Grefab inte tillhandahåller 
någon information till föreningen om båtplatsinnehavare.   

Revisionsberättelse 
Revisor Ulf Bergendahl föredrar revisionsberättelsen varvid han tillstyrker att mötet 
ska fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet 
beslutar direkt i samband med detta att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  

§ 8 Beslut om fastställande resultat-och balansräkning för 2021 och budget för 2022 
                          Resultat och balansräkning presenterades av Alf Härsjö. I sammanhanget framgick att 

föreningen har ökat från 407 till 435 betalande medlemmar.  
 

Årets resultat för 2021 blev – 35 409 kr och föreningens saldo vid utgången av 2021 
var 66 931 kr.  

 Alf redovisar budget för 2022 med ett beräknat resultat på – 22 792 kr, medförandes 
ett saldo vid utgången av 2022 om 44 139 kr.  

                          Årsmötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning.  

                      Årsavgiften för 2023 beslutades ligga kvar på 200 kr. 

§ 9 Ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade redan under behandling av § 7 att ge styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

 
§ 10 Budget för 2022 
 Budget för 2022 presenterades i samband med föredragning under § 8. 

 
 Mötet ajourneras för intagande av räksmörgås följt av kaffe och kaka. Det tas särskilt 

till protokollet att räksmörgåsen var mycket välsmakande och framförs ett tack till 
Hovås Strandbar för den goda trakteringen.  

§ 11  Motion och proposition 
Inför § 11 redovisas upprättad röstlängd och inkomna fullmakter samt förklaras att 
röstning för fullmakt enligt stadgarna endast är giltig beträffande frågan om 
stadgeändring. Beträffande motionen gäller vid omröstning enkel majoritet och 
röstning för fullmakt är inte tillåten. Beträffande propositionen om stadgeändring 
gäller att denna måste bifallas av minst 2/3 av närvarande eller befullmäktigade 
medlemmar. Vidare gäller att ett sådant beslut måste bekräftas vid ytterligare ett 
årsmöte med samma majoritet. Vid mötet närvarade 55 röstberättigade medlemmar 
samt företräddes totalt 11 fullmakter.  
 
Motion 

 Motionen och styrelsens svar därpå finns publicerade på hemsidan sedan början av 
april. Hans Wallén redogör för innehållet i motionen och bakgrunden till denna. 
Janerik Dimming redovisar styrelsens yttrande över motionen. Diskussion förs bland 
medlemmarna gällande de frågor som väcks i motionen.  

 



 Omröstning medelst handuppräckning genomförs avseende motionens förslag enligt 
punkt 1 varvid 13 medlemmar röstar för bifall av motionen och 36 medlemmar röstar 
för avslag av densamma. Årsmötets beslut blir således att avslå motionens förslag 
enligt punkt 1.  

 Beträffande motionens förslag enligt punkten 2 genomfördes omröstning medelst 
acklamation varvid årsmötet fann denna besvarad.  

 Proposition stadgeändring 
 Styrelsens proposition föredras av sekreteraren Jonas Wimmerstedt. Samtidigt erinras 

om att röstning för fullmakt får ske i denna fråga samt att en stadgeändring kräver att  
förslaget vinner bifall av 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. 
Närvarande röstberättigade och befullmäktigade uppgår till totalt 66 röster (55+11) 
varför minst 44 röster måste rösta för förslaget för att detta ska vinna bifall. Diskussion 
förs bland medlemmarna varefter omröstning företas med följande resultat.  
Förslaget om ändring av stadgarnas § 3 (medlemskap) vinner inte bifall (33 röster för, 
av nödvändiga minst 44) 

Förslaget om ändring av stadgarnas § 11 (kommunikation genom e-post) bifalles med 
acklamation. Som nämnts ovan behöver detta beslut bekräftas med samma 
kvalificerade majoritet vid ytterligare ett årsmöte för att vinna kraft.   

§ 12 Val av styrelse för tiden fram till nästa årsstämma:  
Claes Roxbergh    ordförande nyval 
Janerik Dimming v.ordförande nyval   
Alf Härsjö  kassör omval   
Jonas Wimmerstedt sekreterare omval 
Johan Löfgren  ledamot omval 
Johan Taurell  ledamot omval 
Mikael Léxen  ledamot omval 
Arne Johansson                        Suppleant        omval 
 

§ 13  Val av revisorer: 
Ulf Bergendahl   omval  
Revisorssuppleant: 
Bosse Palmås   nyval 

 
§ 14 Val av valberedning: 

Raymond Frankenberg omval 
Hans Frick  omval 

§ 15 Vaktlista 2022 
Vaktlista för år 2022 skickades ut till medlemmarna tillsammans med inbjudan till 
Årsmötet. Vaktlistan sätts också in i pärmen i vaktboden. Däremot läggs den inte ut på 
hemsidan då ev. tjuvar då kan se när hamnen är bevakad. Förslag framställs om att 
listan skickas ut även med e-post i pdf-format för att medlemmarna ska ha den mer 
tillgänglig. Styrelsen och mötet finner detta vara ett bra förslag och styrelsen ska tillse 
att så sker. Vidare informerar Janerik Dimming om att föreningen fortsätter att kalla 
fem personer till varje vaktpass och att vi under 2021 hade bevakning under 83 % av 
kallade vaktpass. Antalet stölder i hamnen stannade vid två och båda dessa har klarats 
upp, vilket enligt Janerik är bäst på västkusten.   
 



§ 16 Mötet avslutades. 

 

Hovås   2022 04 26 

MÖTESSEKRETERARE    MÖTESORDFÖRANDE 

 

Jonas Wimmerstedt    Janerik Dimming 

 

JUSTERAS                                                                                                                JUSTERAS 

 

Olle Magnusson    Bertil Zetherström 

   


