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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 

 

Pga coronapandemin som innebär att max 8 personer kan vistas tillsammans ute/inne har 

styrelsen beslutat avhandla stämman brevledes. 

Det innebär att kallelse med samtliga handlingar som skall bibringas medlemmarna kommer 

att skickas ut per brev med kommentarer och styrelsens förslag till åtgärd. 

Bifogat finns svarslista med alternativ till svar, som skall återsändas till styrelsen senast den 

5:e Maj. Angivna handlingar kommer att finnas tillgängliga hos ordförande eller sekreterare 

efter överenskommen tid. 

 

Dagordning vid ordinarie stämma. 

1. fråga om stämman är behörigen utlyst. Kallelse ska ske 14 dagar före mötet. 

    Kallelse skickas ut den 20 April och svar på medlemmarnas röster skall vara styrelsen 

    Tillhanda senast den 7 Maj.  

2.fastställande av röstlängd. Röstlängden kommer att bifogas protokollet efter styrelsens  

   genomgång av svarsbreven. 

3. fastställande av föredragningslista. Föredragningslista är upprättad enligt stadgarna. 

4. Val av ordförande. Föreslås sittande. 

5. Val sekreterare. Föreslås sittande. 

6. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare. Föreslås Olle Holm och Henry Andersson. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansrapport. Bifogas kallelse. 

8. Revisorernas berättelse. Bifogas kallelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. Skall besvaras i svarsbrevet. 

10. Propositioner och motioner. Styrelsen har en proposition ang §7 stadgarna samt skall  

      föregående  års propositioner ang ändringar i stadgarna för 2:a året beslutas.  

      Motion om att upprätta kommunikationskanal via appen ”boappa” har inkommit. 

      Bifogas kallelsen. 

11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget samt upphandling av ny brygga I    

      till Stora Hamnen enligt styrelsens förslag att välja Marinflytbryggans offert på träbetong- 

      brygga för 720 875 kr. Se bifogade sammanställning av offerterna samt övriga dokument.           

12. Ersättning till styrelse och revisorer. Förslag är oförändrad ersättning på 1,5 basbelopp. 

13. Val av styrelse, ordinarie och suppleanter. Valberedningens förslag bifogas kallelse. 

14. Val av revisorer, ordinarie och suppleanter. Valberedningens förslag bifogas kallels. 

15. Val av valberedning. 

16. Övriga val. 

17. Övriga frågor. 

18. Delgivning och justering av protokoll kommer att ske inom 2 veckor och finnas på  

      hemsidan samt anslås på stora infotavlan vid infarten och på infotavlorna i hamnarna 

      från den 26 Maj.  

Arbetsdagen är tills vidare inställd. 
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