
Östersund-Frösö Båt och Hamnförening

ÅRSMÖTE 2019

Plats: Östersund, OSD Kongress
Datum: 2019-03-21
Tid: 18.30-20.30
Närvarande: 32 st medlemmar inkl styrelsen

PROTOKOLL

§ 1. Ordföranden hälsade alla välkommna och öppnade mötet

§ 2. Röstlängden fastställdes genom att en närvarolista upprättades.

§ 3. Mötet beslutades vara behörigen utlyst

§ 4. Mötet fastställde dagordningen

§ 5. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Konstantin Madesen respektive Pär

Jonsson

§ 6. Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Karl-Erik Fredriksson och

Jimmie Axelsson

§ 7. Ordföranden föredrog Styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 8. Kassören föredrog föreningens balans och resultaträkning samt förslag om

bokslutsdispositioner.

§ 9. Kassören uppläste revisorernas berättelse som lades till handlingarna.

§ 10. Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.

§ 11. Propositioner och motioner

a. Inkommen motion från Karl-Erik Fredriksson ang. förändring av ÖFBH

stadgar avseende datum för ÖFBH verksamhetsår antogs av mötet. För att

fastställa stadgeändringen krävs ytterligare ett medlemsmöte som skall

genomföras innan sommaren.

b. Inkommen motion från SSS ang. förtur för segelbåtar till Östersunds hamn

avslogs med motiveringen att ÖFBH hamnreglemente redan medger förtur för

segelbåtar. Detta skall dock beaktas ytterligare vid framtida platstillsättningar.

§ 12. Mötet fastställde verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

och dessa lades till handlingarna.

§ 13. Val av styrelse

a. Till Ordförande för ÖBFH valdes Konstantin Madsen på 1 år (omval)
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b. Som ledamöter till ÖFBH styrelse valdes Reidar Svärdby, Kjell Fastesson samt

Bosse Eklund på 2 år

c. Som suppleanter till ÖFBH styrelse valdes Per-Magnus Kikajon, Göran

Andersson på 1 år

§ 14. Val av revisorer

a. Som revisor för ÖFBH valdes Karl-Erik Frediksson på 2 år

b. Som revisorssuppleant för ÖFBH valdes Krister Högkvist på 1 år

§ 15. Val av valberedning

a. Som ledamöter till ÖFBH valberedning valdes Göran Persson STOSS, Erland

Larsson ÖMK, Göran Hansson FBK, Håkan Göransson DBVF samt Karl-Erik

Fredriksson på 1 år. Göran Hansson FBK är sammankallande till ÖFBH

årsmöte 2020.

b. Som suppleanter till ÖFBH valberedning valdes Lars Ericsson OMK och

Rolf Boije på 1 år (omval)

§ 16. Övriga frågor

a. Ordförande informerade om läget angående brygga 2 i Östersunds hamn samt

den pågående dialogen med Östersunds kommun. Styrelsen redogjorde även

sin handlingsplan inför våren. En kortare diskussion följde och ett antal frågor

besvarades av styrelsen.

§ 17. Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

__________________ ___________________
Pär Jonsson Konstantin Madsen

_______ __________________
Ovanstående protokoll justeras: Karl-Erik Fredriksson Jimmie Axelsson




