
                                   
 
 
 
Protokoll fört vid SMS:s årsmöte för verksamhetsåret 2006 
Plats: Klubbstugan SMS Hamn  
Dag:  Tisdagen den 27 februari 2007 
Närvarande: 34 mötesdeltagare 
 
 
§  1. Mötets öppnande: 

Ordf. Björn Eriksson öppnade årsmötet för verksamhetsåret 2006, hälsade mötesdeltagarna 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Kjell Nordström anmälde övrig till § 16. 
 

§  2.  Fastställande av dagordning: 
Ordf. föredrog dagordning för årsmötet. 
Beslutades godkänna föreliggande dagordning med ovanstående tillägg. 

  
§  3. Val av mötesordförande: 

Till ordf. för årsmötet valdes Björn Eriksson. 
 
§  4. Val av mötessekreterare: 

Till sekr. för årsmötet valdes Sven Andersson. 
 
§  5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet: 

Till protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet valdes Arne Bergqvist och Ove Sundberg. 
 
§  6. Fråga om mötet behörigen utlysts: 

1. Ordf. informerade om hur årsmötet utlysts enl. stadgarna. 
2. Beslutades godkänna att årsmötet var behörigt utlyst. 
 

§  7. Föregående halvårsmötesprotokoll: 
Ordf. föredrog halvårsmötesprotokoll (2006-11-21).  
Årsmötet beslöt att godkänna halvårsmötesprotokollet. 
 

§  8. Verksamhetsberättelse: 
Ordf. föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt framförde ett stort tack till de medlemmar 
och funktionärer som gjort det möjligt att genomföra sällskapets verksamhet under året.  
Beslutades godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.              Bil.1 

 
§  9. Kassaredogörelse:  
  Ordf. föredrog kassaredogörelse.                    Bil.2
                 
§ 10. Revisionsberättelse: 

Lars Petersson föredrog revisorernas berättelse samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2006.                        Bil.3
                               
Beslutades godkänna kassaredogörelse och revisionsberättelse.     
 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.   
                           



§ 12. Fråga om telefonersättning till klubbens funktionärer: 
 Beslutades att telefonersättning skall vara oförändrad, 600.- kr till ordf. kassör, sekr. och 

båtplatsansvarig. 
 
§ 13. Fastställande av årsavgift: 
 Föreslogs att årsavgiften 300.- kr/år  höjes till 400.- kr / år. Inträdesavgift 300.- kr skall vara 

oförändrad.  
Årsmötet beslutade att årsavgifterna höjes till 400.- kr. / år, samt att inträdesavgiften är 
oförändrad 300.- kr. 

 
§ 14. Motioner: 
  Inga motioner inlämnade. 

  
§ 15. Val: 

1. Val av 5 representanter till HBF:s årsmöte 2007-03-17 i Njutånger: 
Årsmötet beslutade enl. förslag välja Sven Andersson, Åke Hagelin och Heinz Wessely   

 att representera SMS vid HBF:s årsmöte och efterföljande 50 årsjubileum. 
 

2. Val av 3 ledamöter till SMS valberedning: 
Föreslogs att sittande valberedning, Sten Sjögren, Stig Eriksson och Hans Inge Hallberg 
väljes för 2007. 
Beslutades enl. förslag. 
 

3. Tilläggsval: 
På förslag från styrelsen beslutades att hamnfogden på Orn alltid skall ingå i Ornkommittén. 
För närvarande är Stefan Persson Hamnfogde på Orn. 
 

§ 16. Övriga frågor: 
1. Information från styrelsemöte 2007-02-06 om flytbryggor med y-bommar från hamnbron ner 

mot Lantmannen: 
Arne Tjernström från kommunen har vid ett styrelsemöte informerat om planerna att ”knyta 
ihop” sträckan från Hamnbron till Lantmannen med nya flytbryggor med y-bom. Föreslaget 
innebär att kommunen skall bekosta och SMS administrera den eventuella nyetableringen. 
Styrelsen är positiv till förslaget. Medlemmarna skall informeras vid årsmötet och de 
personer som har båtplats på nämnda sträcka har naturligtvis förtur till båtplats med y-bom. 
Informationen mottogs positivt av årsmötet och styrelsen fick uppdrag att handlägga frågan 
med kommunen. 
 

2. Kommunalt vatten på Orn: 
Informerades att det finns möjlighet till kommunalt vatten på Orn och omkringliggande öar. 
Raoul Kullberg har frågat SMS om vi är intresserade. Det kan vara möjligt att till en 
anslutningskostnad, 50 – 70 000 kr vara med ”innan tåget går”. Informationen mottogs 
mycket positivt av årsmötet.  
Årsmötet uppdrog till styrelsen att förhandla vidare med övriga inblandade och om möjligt 
ansluta Orm till kommunalt vatten. Årsmötet gav styrelsen handlingsfrihet att upphandla och 
ansluta Orn till kommunal vattenförsörjning. 
 

3. Information av utbildningsledaren: 
Kjell Nordström informerade om VHF-utbildning samt utbildning i brand ombord. 
I båda fallen kan anmälan göras till styrelsen eller Kjell Nordström direkt.  

 
 
 
 



 
§ 17. Mötets avslutande: 

Ordf. Björn Eriksson avslutade årsmötet med att tacka alla som bidragit till SMS verksamhet 
under arbetsåret 2006 samt överlämnade klubban till Sven Andersson som nybliven ordförande 
hade uppdraget att tacka avgående styrelseledamöter för deras arbete för SMS. 

 Björn Eriksson fick motta SMS standert och blommor. Clas Nordin och Mats Gunnarsson 
tackades med blommor. 

 Sven Andersson tackade årsmötet för ett trivsamt och välbesökt möte  
  

 
Vid protokollet         Justeras 
 
Sven Andersson         Björn Eriksson 
Sekr.             Ordf. 
 
Arne Bergqvist          Ove Sundberg 
Justerare           Justerare  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


