
                                   
 
Protokoll fört vid SMS:s årsmöte för verksamhetsåret 2009 
Plats: Klubbstugan SMS Hamn  
Dag:  Tisdagen den 23 februari 2010 
Närvarande: 27 mötesdeltagare 
 
§  1. Mötets öppnande: 

Ordf. Sven Andersson öppnade årsmötet för verksamhetsåret 2009, hälsade mötesdeltagarna 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
Magnus Bratt från DINA försäkringar informerade om vad som gäller vid skada orsakad av snö. 
Sammanfattningen blir att inga försäkringar täcker skador orsakad av snö. Varken 
byggnadsförsäkringen eller båtförsäkringen. Så det gäller att ALLA skottar av sina båthustak. 

 
§  2.  Fastställande av dagordning: 

Ordf. föredrog dagordning för årsmötet. 
Beslutades godkänna föreliggande. 

  
§  3. Val av mötesordförande: 

Till ordf. för årsmötet valdes Sven Andersson. 
 
§  4. Val av mötessekreterare: 

Till sekr. för årsmötet valdes Elisabeth Wåhlstedt. 
 
§  5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet: 

Till protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet valdes Kjell Wåhlstedt och Mats 
Gunnarsson. 

 
§  6. Fråga om mötet behörigen utlysts: 

1. P-A Åkerström informerade att årsmötet utlysts enligt stadgarna i Söderhamns Kuriren och 
Söderhamnsnytt samt även på SMS hemsida.  

2. Beslutades godkänna att årsmötet var behörigt utlyst. 
 

§  7. Föregående halvårsmötesprotokoll: 
Ordf. föredrog halvårsmötesprotokoll (2009-11-24).  
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:  
  Björn Eriksson föredrog kassaredogörelsen.                 Bil.2
                 
§ 10. Revisionsberättelse: 

Björn Eriksson föredrog revisorernas berättelse samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2009.                        Bil.3
                               
Beslutades godkänna kassaredogörelse och revisionsberättelse.     
 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 



 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 12. Fastställande av årsavgift 2011: 

Göran Nyström berättade att han ingår i en ”budget-grupp” där de ska göra en långsiktig budget 
på nödvändiga investeringar samt även önskade investeringar och med den som underlag kan 
beslut fattas om eventuella framtida avgiftshöjningar. 

 Årsmötet beslutade att vänta med detta beslut till 2010 års halvårsmöte. 
                           
§ 13. Motioner: 
  Inga motioner inlämnade. 

  
§ 14. Val: 

1. Val av 5 representanter till HBF:s årsmöte 2010-03-14 kl. 14.00 på Folkets Hus, Njutånger: 
Årsmötet beslutade enl. förslag välja Sven Andersson, Ove Sundberg, Elsy Eriksson.   

 
2. Val av ledamot till SMS valberedning 2010: Då ingen närvarande ville ta uppdraget beslöts 

att kvarvarande valberedare kommer med förslag till styrelsen om vem som efterträder Stig 
Eriksson. 
 

§ 15. Övriga frågor: 
1. Information från styrelsen angående hyr-skjulen. En fråga som blivit aktuell i och med den 

snörika vintern är att eftersom inga försäkringar täcker ett eventuellt takras, så blir i sådant 
fall ”klubben” ersättningsskyldig till de båtägare som hyr. Det verkar heller inte gå att 
friskriva sig från detta ansvar så därför diskuterades om dessa skjul ska läggas ut till 
försäljning. Inget beslut fattades, men frågan kommer tillbaka. 
 

2. Val av jubileums-kommitté: Inför 100-årsjubileet valdes Sven Andersson, Peter Claar, Kjell 
Nordström samt Per Melin att ingå i en jubileums-kommitté. Per Melin utsågs till 
sammankallande. 
 

3.  Utbildning: Det finns önskemål om kurser i Förarintyg. Beslutade därför att Vuxenskolan 
      håller i utbildningen i SMS lokal men behöver inte betala lokalhyra. 

         
§ 16. Mötets avslutande: 

Ordf. Sven Andersson avslutade årsmötet med att tacka alla som bidragit till SMS verksamhet 
under arbetsåret 2009. Sven överlämnade blommor till Stig Eriksson och Björn Eriksson samt 
tackade för en mycket god insats i klubben.  Leif Hammarström som inte var närvarande fick 
också blomma men den körde Mats Gunnarsson ut till honom. 

 Efter mötet serverades kaffe och bulle. 
  
 

Vid protokollet         Justeras 
 
 
 
Elisabeth Wåhlstedt        Sven Andersson 
Sekr.             Ordf. 
 
 
 
 
Kjell Wåhlstedt          Mats Gunnarsson 
Justerare           Justerare  
 

 


