Fritidsområdet

Marsbacken
Ekonomisk förening
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761 22 Norrtälje
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Fritidsområdet
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Ordförande Åke Westin hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
Deltagarförteckning upprättades med 51 medlemmar närvarande varav 2 genom fullmakt.
Till ordförande för stämman valdes Åke Westin
Till sekreterare för stämman valdes Mats Oldmar
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Malin Westberg och Rolf Johansson
Fråga om stämmans behöriga utlysande besvarades med Ja.
Styrelsens redovisningshandlingar var gjorda tillgängliga på facebook och marsbacken.se enligt
stadgarna. Stämman godkände redovisningen.
Revisorernas berättelse godkändes av stämman.
Stämman godkände och fastställde balansräkningen per 2018-12-31.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
Beslut i anledning av föreningens vinst enligt balansräkning: Ny räkning i dispositionsfond.
Godkändes av stämman.
Beslut i anledning av debiteringslängden för 2019: Stämman fastställde debiteringslängden för
2019.
Fråga om arvoden till styrelsen:
a) Styrelsens arvode utgår till ett prisbasbelopp. Fördelningen beslutar styrelsen om. Ingen
förändring i arvode föreslås. Arvodet godkändes av stämman.
Val av styrelseledamöter:
a) Till ordinarie ledamot omvalde stämman Åke Westin. Gunnar Holmberg och Mats Oldmar har
ett år kvar på sin mandatperiod och sitter kvar till nästa årsstämma. Ola Bergström ställer ej
upp för omval. Till ny ledamot valdes Carina Green.
b) Göran Andersson önskar avgå ett år innan mandatperioden tar slut. Som ersättare valdes
Malin Westberg
c) Till suppleanter valde stämman.
i)
Rolf Johansson och Fritjof Kauppi.
Protokollspunkten förklarades omedelbart justerad.
Val av revisorer:
a) Till ordinarie revisorer för räkenskapsåret 2019 beslutade stämman omval av Ulla Curbo.
b) Till revisorssuppleant beslutade stämman omval Olof Nevenius.
Val av valberedning: Omval av Daniel Stehn och nyval av Anders Öhman. Daniel Stehn
sammankallande
Budget för 2019 godkändes.
Fastställande av avgifter för 2020.
a) Styrelsens förslag innebar oförändrade avgifter.
Nedan avgifterna för 2020:
Årsavgift: 2000 kr
Miljövårdsrabatt/tillfälle: -200 kr
Bryggavgift 2,0 m: 600 kr
Bryggavgift 2,5 m: 750 kr
Bryggavgift 3,0 m: 900 kr
Hamnvårdsrabatt: 150 kr för vårdeltagande, 250 kr för höstdeltagande.
Bojavgift: 100 kr
Sjöbodsavgift: 400 kr
Förseningsavgift: 250 kr
Motioner:
a) Motion 1
i) Hastighetssänkande åtgärder så som ny skyltning 20km/h samt farthinder.
(1) Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda möjliga alternativ
b) Motion 2
i) Ordningen på tomter och föreningens marker
(a) Stämman avslog motionen med 39 röster
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c) Motion 3
i) Rörande ej stängda kranar i föreningens vattensystem
(1) Motionen föreslog att en avgift tas ut för dom medlemmar som ej stängt sina kranar
och orsakar vattenläckage. Motionen dras tillbaks pga. att det framkom på stämman
att föreningen ej har rätt att ta ut en straffavgift
d) Motion 4
i) Regler avseende båtar i hamnen
(1) Motionen godkändes av stämman

20) Ordförande förklarade stämman för avslutad

Vid protokollet

--------------------------Mats Oldmar
Sekreterare

--------------------------Åke Westin
Ordförande

Justeras

------------------------------------Rolf Johansson

-----------------------------------Malin Westberg
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Övriga frågor:
Alfrida:
Entreprenören har varit ute och märkt upp med vimplar.
Hamnen:
7 Nya bommar kommer att köpas in till hamnen under året
Badbryggan:
Ny badbrygga är ilagd och nu även med ny landgång. Ytterligare arbete behöver
göras för att den ska bil klar
Vatten:
Dokumentation av vattensystemet pågår och skall vara klart den 1/6.
Stadgar:
Annika Görmarker åtar sig att göra ett förslag på stadgeändringar.
Facebook
Annika Görmarker vill att alla ska ha en bild på facebook
Åsa Gärdén:
Röjning vid vägkorsningar behöver göras löpande
Fredrik Nevenius
Fredrik skickade en bild på e badhytt till Åke förra året
HC Eriksson
Medlemsmatrikel efterfrågades
Länkar till dokument på hemsidan och facebook!
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