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Ringvägen 2,  831 34 Östersund

Motioner

3 motioner har inkommit i tid till inför vårt årsmöte 2015 vilka redovisas 
här nedan inklusive styrelsen yttrande

Vänligen

Styrelsen ÖFBH



Motion till årsmöte med Östersund-Frösö Båt och Hamnförening 2015 03 26 

I enlighet med nedanstående motivation  yrkar jag på att föreningen återlämnar det av 
båtklubbarna överlämnade arrendeavtalet gällande Östersund och Frösö småbåtshamnar och 
att de tidigare fyra båtklubbarna  återfår  ansvaret för drift av dessa hamnar, och att årsmötet 
tar upp fråga i enlighet med paragraf 12 i föreningens stadgar. 

Därest motionen bifalles bör årsmötet även utse 2 personer från vardera av de fyra 
båtklubbarna att ingå i en grupp för organiserandet av hamnverksamheten. 

Motivering 

1. Något avtal har till dags dato ännu ej tecknats mellan Kommunen och ÖFBH 

2. Styrelse har enväldigt beslutat om medlems- och köavgifter, detta trots att föreningens 
bägge revisorer 2014 i gransknings PM påpekat att styrelsen överträtt sina befogenheter. 

3. I strid med gällande stadgar kallar styrelsen till 2014 och 2015 års föreningsårsmöte då 
erforderliga handlingar ej redovisas i laga ordning för medlemmarna. 

4. Medlemmar av styrelsen begär i december 2014 att föreningens revisor lämnar förhands-
besked om ansvarsfrihet och anklagar denne revisor för illojalitet. 

 Östersund 2015-01-03 

  Hans B.Nilsson  

Yttrande från styrelsen ÖFBH 2015-02-09 i anledning av HB Nilssons motion: 

1. Styrelsen avstyrker motionen. 
 
Motionen synes ha som målsättning att ÖFBH skall sluta med sin verksamhet att sköta 
hamnarna i Östersund och Frösön och att denna skall återgå till de fyra klubbarna SSS, 
ÖMK, FBK och DBVF på något icke närmare angivet sätt och att ÖFBH skall läggas 
ner.  
 
Eftersom ÖFBH:s verksamhet baserar sig på ett avtal mellan de fyra klubbarna och 
ÖFBH där ÖFBH på uppdrag tagit över drivandet av Östersunds och Frösö hamnar så 
förutsätter en återgång till klubbarna att dessa och ÖFBH är ense om att avtalet ska 
annulleras. ÖFBH kan inte ensidigt besluta om detta. 
 
Hans Bertil Nilsson har enligt uppgift inte uppdrag från de fyra klubbarna att driva 
denna fråga. Hans motion kan inte få den effekt han tycks åsyfta även om årsmötet 
skulle besluta att anta den eftersom det även förutsätter de fyra klubbarnas 
godkännande. Någon diskussion om detta pågår inte mellan ÖFBH och de fyra 
klubbarna. 
 

 





Styrelsens yttrande: 

Styrelsen tillstyrker ändringen.  Styrelsen föreslår ändring av stadgarna, 7:3, till följande: 

Föreslagen ny lydelse av stadgeregel 7:3: 

Styrelsen skall senast 14 dagar före motionstidens utgång, dvs senast 35 dagar före årsmötet, 
redovisa verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, verksamhetsplan och förslag till budget för 
kommande verksamhetsår. 

Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte (motion), skall senast 21 dagar före 
dag för årsmöte anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till 
varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. 

Styrelsen skall lägga ut motioner med yttrande från styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 

Motivering:  

Det är rimligt att medlemmarna har tillgång till verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, 
verksamhetsplan och förslag till budget för kommande verksamhetsår innan tiden för motion till 
årsmötet har gått ut. 

Det är dock även viktigt att årsmötet kan hållas inte allt för långt efter årsskiftet så att det finns tid 
att utföra åtgärder som beslutats på årsmötet innan båtsäsongen har kommit igång fullt ut. 

Kallelse till årsmötet skall utgå senast 21 dagar före mötet. Verksamhetsberättelsen är normalt inte 
klar förrän tidigast i slutet av januari då bokföringsfirman behöver tid att göra allt klart efter jul och 
nyårshelgen. 

Om då årsmötet hålles andra veckan i mars så kan verksamhetsberättelse mm läggas ut på hemsidan 
minst 35 dagar före mötet så att man har 14 dagar på sig att inkomma med motioner som skall vara 
inne 21 dagar före mötet. Styrelsen vill även lägga ut motionerna på hemsidan så att medlemmarna 
kan ta del av dem i god tid före mötet, dvs i vart fall 14 dagar före mötet.  

Det innebär att styrelsen har en vecka på sig att yttra sig över motionerna innan det senast bör ligga 
på hemsidan, vilket bör vara genomförbart. Motionen innebär därtill att verksamhetsberättelse, 
förvaltningsberättelse, verksamhetsplan och förslag till budget för kommande verksamhetsår 
behöver vara klart senast 35 dagar före årsmötet. Detta förefaller rimligt och genomförbart. Skulle 
det bli ont om tid får årsmötet senareläggas, dock senast sista april enligt stadgarna, men med 
preferens att läggas tidigare på året.  



 
Motion inkommen till ÖFBH måndagen den 2 februari 2015 kl  15:46 
 
Hej 
Härmed inlämnar jag följande motion om stadgeändring till föreningsmötet. Förslaget till 
stadgeändring är följande: 
 
 

• Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta 
del av, närhelst de så begär 

• Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna när det gäller revision av förvaltningen och 
räkenskaperna av det senaste verksamhetsåret, verksamhetsberättelse och årsbokslut 
senast en månad före årsmötet.  

• Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före 
årsmötet.  

• Styrelsen skall hålla revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna 14 dagar före 
årsmötet.  

Med vänliga hälsningar 
 
Jan-Olov Undvall 
 
Yttrande från ÖFBH:s styrelse: 
 
Styrelsen tillstyrker ändringen med det tillägget att revisorerna skall överlämna 
revisionsberättelsen senast 21 dagar före årsmötet.  
 
Skälet är att ÖFBH inte har ett kansli som är ständigt bemannat och styrelsen arbetar ideellt 
på fritiden. Det går inte att erhålla revisionsberättelsen och lägga ut den på hemsidan samma 
dag, det behövs en vecka emellan så att med säkerhet finns personer närvarande som har 
tillgång att lägga ut material på hemsidan. 
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