
Mädans Båtförening. 

Årsmöte den 19/8 2012. 

Närvarande: Einar Pálsson, Eilert Eriksson, Lars Nilsson, Greger Wedin, Göran Telhammer, Lars-

Erik Melin, Andreas Renström, Gösta Hermansson och Dick Wedin. 

1. Einar hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Kallelse och dagordning godkändes. 

3. Einar valdes till att leda mötet med undertecknad som sekreterare och Greger som 

justerare. 

4. Einar berättade om det lilla som hänt under året och orsakerna till detta. Redogörelsen 

godkändes. 

5. Förelåg en kassarapport från kassören Håkan Söderlind med verifikat. Den lades med 

godkännande till handlingarna. 

6. Andreas och Göran fick i uppdrag att snarast skriva kontrakt med Tommy Sjölund om 

tomtmarken utifrån den överenskommelse som tidigare gjorts. Då den grävning av 

provgropar (7 stycken) som gjorts visade på att det var omöjligt att klara avloppsfrågan med 

en normal infiltrationsanläggning har det breda tomtområdet på Göte Edins mark kommit i 

ett annat läge. Hur den dyrare avloppsfrågan ska lösas funderar Miljökontoret på. Göte vill 

ha kvar möjligheten till sina tomter. 

Beslöts att via kontakter med kommun och länsstyrelse hitta nya lösningar. 

7. Beslöts att varje medlemsfastighet betalar in 5.000 kr kronor för finansieringen av steg 1. 

Dessa pengar ska betalas in snarast, men senast 1 november detta år. Pengarna ska i steg 

1 användas för inköp av tomt, lantmäterikostnader samt vägbyggnad. I lantmäterikostnaden 

ingår bildandet av Samfällighetsförening. Detta innebär att fastigheten därefter för all fram-

tid är knuten till båthamnen. 

Årsmötet kom överens om att en båtplats maximalt kommer att kosta 25.000 kr/ fastighet 

sett över flera år. Dock såg vi stora chanser till delfinansiering via EU-stöd från Lands-

bygdsprogrammet. Om kommunen ställer sig välvilliga till våra planer räknar vi med att 

redan nästa sommar kunna nyttja tomten för enklare båtplats. Greger, Einar och vår kassör 

Håkan Söderlind fick i uppdrag att göra en budget för hela projektet som underlag för vår 

egen planering och för ansökningar om medel från Landsbygdsprogrammet. 

8. Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Einar. 

9. Andreas, Håkan och Göran valdes som styrelseledamöter med Greger som ersättare. 

10. Som revisorer omvaldes Dick och Eilert. 

11. Då inga fler frågor fanns att dryfta tackade Einar för engagerat deltagande och avslutade 

mötet med att bjuda på kaffe.  

Vid penna dag som ovan 

 

Dick Wedin Einar Pálsson (ordf.) Greger Wedin (Justerare) 


