
                                   
 
 
 
Protokoll fört vid SMS:s årsmöte för verksamhetsåret 2008 
Plats: Klubbstugan SMS Hamn  
Dag:  Tisdagen den 24 februari 2009 
Närvarande: Ca 40 mötesdeltagare 
 
 
§  1. Mötets öppnande: 

Ordf. Sven Andersson öppnade årsmötet för verksamhetsåret 2008, hälsade mötesdeltagarna 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. En tyst minut hölls för bortgångne Lars Persson. 
 
Information om försäkringar hölls av VD Magnus Bratt från DINA försäkringar. 
 
Till övriga frågor § 15 anmäldes: Orndagen, radiologg och gårdsbelysning. 

 
§  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 Sven Andersson. 
 
§  4. Val av mötessekreterare: 

Till sekr. för årsmötet valdes Lena Sjögren. 
 
§  5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet: 

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

1. Ordf. informerade att årsmötet utlysts enligt stadgarna i Söderhamns Kuriren och 
Söderhamnsnytt.  

2. Beslutades godkänna att årsmötet var behörigt utlyst. 
 

§  7. Föregående halvårsmötesprotokoll: 
Ordf. föredrog halvårsmötesprotokoll (2008-11-18).  
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:  
  Arne Bergqvist föredrog kassaredogörelsen då Elsy Eriksson inte var närvarande     Bil.2
                 
§ 10. Revisionsberättelse: 

Arne Bergqvist föredrog revisorernas berättelse samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2008.                        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: 
 Årsmötet beslutade att telefoners. är oförändrad 800 kr. för ordf., kassör, sekreterare, 

register/medlemsansvarig och båtplatsansvarig. 
                           
§ 13. Fastställande av årsavgift: 
 Årsmötet beslutade att årsavgifterna är oförändrade. 400.- kr. / år, samt att inträdesavgiften är 

300.- kr. Införande av förseningsavgift om inte avgifterna är betald senast två veckor efter 
förfallodagen utan att begära uppskov. Styrelsen beslutade en avgift på 50 kr. 

 
§ 14. Motioner: 
  Inga motioner inlämnade. 

  
§ 15. Val: 

1. Val av 5 representanter till HBF:s årsmöte 2009-03-29 kl. 14.00 på Sandarne BK: 
Årsmötet beslutade enl. förslag välja Sven Andersson, Per-Arne Åkerström, Elsy Eriksson.   

 
2. Val av ledamot till SMS valberedning 2009: Hans Hansson blev vald. 

 
3. Adjungerande i styrelsen: Leif Hammarström blev invald som adjungerande i styrelsen. 

 
§ 16. Övriga frågor: 

1. Information från Mats Gunnarsson om C-området. 
 

2. Ordf. informerade om den offert Kjell Sahlin lämnat till sällskapet, ”iordningställande” av C-
området vad gäller planering och avgrusning vilket även bekräftas via mejl från Kjell Sahlin. 
 

3.  Information av utbildningsledaren: 
   Kjell Nordström informerade om VHF-utbildning och att det går att ordna träffar om man   

 bara vill fräscha upp sig på ämnet. Ordnar gärna en gratis repetitionskväll. Vill man ha   
utbildning i annat inom det marina så tar man kontakt med Kjell. 

         
4. Hans Fryklund i samarbete med styrelsen tar fram en loggblankett till hemsidan där man fyller 
    i sina uppgifter själv. 
 

Angående samarbetet med Ornkommittén inför Orndagen så önskar Kust o skärgårds-
föreningen. samråd med Ornkommittén. 
  
Elisabeth Wåhlstedt funderar om det inte skall ordnas någon belysning över hela området. 
Styrelsen gavs uppdrag att diskutera och se över detta. 
 
Per-Arne tipsar om en hemsida www.sokbat.se där man lägger in sina uppgifter om sin båt. 

 
5. Göran Svensson och två kollegor från Kustbevakningen informerade om de nya 

bestämmelser som rör småbåtstrafiken. 
        

 
§ 16. Mötets avslutande: 

Ordf. Sven Andersson avslutade årsmötet med att tacka alla som bidragit till SMS verksamhet 
under arbetsåret 2008. Sven överlämnade en mycket vacker vårbukett till Lena Sjögren som 
kliver av som sekreterare och tackade henne för en mycket god insats i klubben.  



 Efter mötet serverades kaffe och bulle. 
  

 
 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
 
 
Lena Sjögren             Sven Andersson 
Sekr.             Ordf. 
 
 
 
 
Kjell Wåhlstedt          Ove Sundberg 
Justerare           Justerare  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


