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Årsmötesprotokol I för Vitöra rnas Fiskeha
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ighetsföreni ng för

verksamhetsåret 2016
Söndagen den 6 Augusti,2Ot7, kl 17:00 i Hamnstugan i Hårte Fiskehamn.

Närvarande: Göran Sundström, Staffan Berg, Jan Bäckman, Leif Sjöberg, Berit Berglöf, Robert
Johansson, Karl Erik Persson, Per Erik Hasselberg, Johan Hasselberg, DanielJansson.

§f

Mötets öppnande och val av stämmans mötesordförande.
Göran Sundström öppnade mötet varefter han valdes till mötesordf<irande.

§2

Valav mötessekreterare
Staffan Berg valdes.

§f

Ärsmötets uttysande
Årsmötet har utlysts på hemsidan ranlrw.harte.nu. via E-mail eller post till samtliga
delägare 14 dagar före mötet. Utlysandet godkändes av mötet.

§C

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§5

Val av iusteringsmän
Leif Sjöberg och Berit Berglöf valdes att justera protokollet.

§e

Styrelsens och revisorernas berättelser

Berättelserna redovisades och godkändes.

§Z

Ansvarsfrihet för styrelsen
I

enighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret.

§8

Framställanden från styrelsen och eller motioner från medlemmarna
lnga sådana inkomna.

§g

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Beslutades att ersättningarna ska vara 0 kr.

§10

Styrelsens förslag

till inkomststat samt debiteringslängd

Mötet beslutade att årsavgiften för 2016 ska vara 0 kr. Styrelsen aviserar när vi
behöver pengar till ev. skatt, till brygga mm.

§11

Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter; Jan Bäckman och Göran Sundström valdes om för 2 år,
Statfan Berg har ett år kvar av sitt mandat.
Suppleanter; Leif Sjöberg och Camilla Engblom omvaldes på ett år.

Styrelsens konstituering
Göran Sundström valdes till ordförande, Jan Bäckman till kassör och Staffan Berg till
sekreterare i styrelsen. Ordföranden och Kassören utsågs till att teckna firman var för
sig.

Valav revisorer

§12

Per-Erik Hasselberg omvaldes till ordinarie revisor och Robert Johansson till suppleant,
båda på ett år.
Fråga om val av

§13

valberedning

'

Mötet beslutade att inte välja separat valberedning.
övriga frågor

§14

Styrelsen informerade om att taxeringsvärdet nu satts till 1 miljon kronor för fastigheten,
de använder en schablon på 100.000 per "tomt". Vi har inga tomter och vi ifrågasätter
varför taxvärde är högre än inköpspriset. Per-Erik tog på sig att göra ett försök till
ändring.
a
a

staffan erbjuder plats för en "brandbod" i sin sjöbod, styrelsen bereder frågan.
Länsstyrelsen tänker försöka utrota vresrosorna på ön, det blir inte enkelt i
klapperstensmarken.
Bankkontot vi har nu kostar T2OOkrlär. Vi beslutade att kassören kan ha pengarna på ett
vanligt bankkonto knutet till hans privata konto istället.

§1s

Meddelande om plats där stämmoprotokollet håltes tillgängligt
Protokollet förvaras hos sekreteraren Staffan Berg i Hårte som dessutom gör det
tillgängligt på hemsidan www.harte.nu.

§16

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Staffan Berg
Justeras

Leif Sjöberg

