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Protokoll årsmöte KSSF 
 

Datum: 8/9–2021 

Plats: Ombergs stugan Holmsund 

Deltagande: Se bifogad närvarolista tillika röstlängd. 

 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christer Öhgren hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Fråga om årsmötets behörigha  utlysande 
Årsmötet förklarades  behörigen  utlyst 
 
3. Val av mötesordförande 
Årsmötet beslutar att välja Christer Öhgren till mötesordförande.  
 
4. Val av sekreterare 
Årsmötet beslutar att välja Linda Öhgren till sekreterare 
 
5. Godkännande av dagordningen 
Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen 
 
6. Upprättande av närvarolista 
 
7. Val av justeringspersoner 
Beslut: Årsmötet beslutar att välja Åke Öberg och Gertrud Öberg till justerare för årsmötet 
 
8. Retroaktivt årsmöte 2019 
 
-Ekonomisk berättelse 2019: Ordförande gick igen den ekonomiska berättelsen från 2019. 
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna 
 
-Ledamöter 2019: Då pandemin inte möjliggjort årsmöte för 2019, förblev ledamöterna 
oförändrade under detta år. 
Beslut: Årsmötet godkände det retroaktiva valet av ledamöter. 
 
-Revisorsberättelse för 2019: Presenterades för årsmötet. Revisorerna föreslog 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna 
 
9. Verksamhets- och Ekonomiskt berättelse för verksamhetsåret 2020 
Verksamhets och den ekonomiska berättelsen presenterades för årsmötet. 
Beslut: Båda godkändes och lades till handlingarna  
 
10. Revisionsberättelse 2020 
Revisorsberättelse för 2020 presenterades för årsmötet. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet 
för styrelsen. 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
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Beslut: Årsmötet beviljade  ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåren  2019 o 
2020.. 
 
12. val av styrelse 
Beslut: Årsmötet omval för: 
Ordförande: Christer Öhgren 
Ledamöter: Linda Öhgren och Staffan Lundström 2 år  
Suppleanter: Olov Tegman och Glenn Bergström 
 
Kassören Laila Ålevik samt ledamoten Lars Nilsson kvarstår t o m 2022.. 
 
13. Val av revisorer för 1 år 
Beslut: Årsmötet beslutade omval av revisorer Edward Karlsson och Åke Öberg 
 
14. Utseende av valberedning 
Beslut: Årsmötet beslutade omval av valberedningen . Roland Tegman  (sammank) och Åke 
Öberg 
 
15. Fullmaktshavare för Kssf:s bankonto/-giro. 
Beslut: Årsmötet beslutade att Christer Öhgren samt kassören Laila Ålevik har rätt att var 
för sig teckna föreningen och dess  konton. 
 
16. Förslag till budget och arvoden 
-Budget: Mötesordförande presenterade budgeten för 2021 samt de avvikelser som 
tillkommit under året. Oväntade kostnader som påverkat budgeten negativt är kopplade till 
reparation av bryggor. Man räknar ändå med ett resultat på 23 425kr, efter fonderingar 
1575kr. 
Beslut: Godkännes och lades till handlingarna 
 
Arvoden: Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen. 
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna 
 
17. Förslag från styrelsen 
Inga förslag presenterades 
 
18. Avgifter 
Mötesordförande presenterar föreningens rådande avgifter. Styrelsen föreslår oförändrade 
avgifter. 
Beslut: Godkännes och lades till handlingarna 
 
19. Inkomna skrivelser 
Styrelsen har tagit emot två inkomna skrivelser. 
 
#Karin Wegebro – Förslag till utvidgning av sopstationer 
#Torbjörn Sandlund-Förslag om möjlighet att köpa båtplats mot deponi 
 
Styrelsen förslag är att avslå båda skrivelserna. 
 
Motivering 1: Sophanteringen avtalas mellan VAKIN och kunden. Kssf upplåter enbart 
markområdet för sopkärlen. Huvuddelen av nyttjarna är dessutom ej medlemmar i Kssf.  
Kssf kommer ej heller  att godkänna någon form av sopcontainrar i hamnanläggningen. 
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Motivering 2 : Deponi för båtplats behövdes när anläggningen byggdes som insatskapital. 
Kssf har de senaste åren löst in cirka 1/3 av deponin för båtplatserna. Kssf beslutade för ett 
antal år sedan att deponi för båtplatser skall vara vilande tills vidare. Vår ekonomi är god 
och enbart en större ekonomisk insats typ muddring eller utbyte av bryggorna skulle kräva 
att deponin återinföres. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade följa styrelsen förslag att avslå motionerna .  
 
20. Arbetsdag hösten 2021 
Styrelsens förslag lördagen den 9:e oktober 
Beslut: Årsmötet godkände förslaget 
 
21. 50 års jubileum 
Det 50 års firande som var planerat till 2021var ej genomförbart pga. av pandemin. Styrelsen 
skjuter fram firandet till 2022. Styrelsen föreslår  årsmötet att avsätta en budgeterad summa 
på  25 000 kr för att finansiera 50 års firandet. 
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna styrelsen förslag. 
 
19. Övriga frågor 
Det påpekades att båtuppställningsplatser är dåligt utnyttjade av hyrestagarna. Många 
plaster står tomma trots stark efterfrågan på att få hyra plats. 
Beslut: Styrelsen utreder frågan och går ut med en förfrågan till hyrestagarna  om de vill ha 
kvar sina outnyttjade  båtuppställningsplatser.    
 
20. Årsmötets protokoll tillgänglighet 
Mötesordförande delger att årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på 
föreningens hemsida , sekreteraren och på anslagstavlan i hamnen.   
 
21. Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 
 
// 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
……………………………………. 
                                                                   
Linda Öhgren sekr. 
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………….                                      …………………………….. 
 
Gertrud Öberg                                                                        Åke Öberg  


