
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Fritidsområdet 
Marsbacken Ek. förening, 21 maj 2022 

 
1) Ordförande Gunnar Holmberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.  
2) Deltagarförteckning upprättades med 32 medlemmar närvarande varav 3 genom fullmakt.  
3) Till ordförande för stämman valdes Gunnar Holmberg  
4) Till sekreterare för stämman valdes Tom Curbo  
5) Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Mats Oldmar och Christina Grenert.  
6) Fråga om stämmans behöriga utlysande. Stämman anmärkte på att kallelse gått ut sent och att 

anslag ej satts upp på anslagstavlorna. Därefter godkändes punkten. 
7) Styrelsens redovisningshandlingar var gjorda tillgängliga på facebook och marsbacken.se enligt 

stadgarna. Stämman godkände redovisningen.  
8) Revisorernas berättelse godkändes av stämman.   
9) Stämman godkände och fastställde balansräkningen per 2021-12-31. 
10) Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.  
11) Beslut i anledning av föreningens vinst enligt balansräkning: Ny räkning i dispositionsfond. 

Godkändes av stämman.  
12) Beslut i anledning av debiteringsunderlaget för 2022: Ingen debiteringslängd utlagd, i stället finns 

en lista över rabatter vid miljö- och hamnarbete. 
13) 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. 

14) Val av styrelseledamöter:  
a) Till ordinarie ledamot omvalde stämman Gunnar Holmberg, Malin Westberg, Carina Green, 

Fritjof Kauppi och Tom Curbo. 
b) Till suppleanter valde stämman Michel Hammerin och Sam Balicevac, 

Protokollspunkten förklarades omedelbart justerad.  
15) Val av revisorer:  

a) Till ordinarie revisorer för räkenskapsåret 2022 valdes Olof Nevenius.  
b) Till revisorssuppleant valdes Åsa Gärdén 

16) Val av valberedning: Rolf Johansson och Mats Oldmar. 
17) Budget för 2022 godkändes.  
18) Fastställande av avgifter för 2022.  

a) Styrelsens förslag innebar en återgång av årsavgiften till 2000 kr.. 
Nedan avgifterna för 2022: 
Årsavgift: 2000 kr, fastställdes av stämman. 
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 

19) Motioner: 
En motion hade inkommit från Olle Nevenius om att ge styrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att uppföra en enkel byggnad i anslutning till dansbanan att använda som förråd 
och lokal för föreningsstämma vid otjänligt väder. 
Styrelsen kommer att arbeta med frågan. 

 
 

20) Ordförande förklarade stämman för avslutad  
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