
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Protokoll fört vid föreningsstämma 2013-07-21 i Mädans Bårförening. Närvarande vid mötet var Einar 

Pålsson, Susanna Hermansson, Lars Åhsgren, Lars Nilsson, Dick Wedin, Tommy Sjölund, Håkan 

Söderlind och Göran Telhammer. 

1. Till ordförande för mötet valdes Einar Pålsson. 

2. Till sekreterare för mötet valdes Göran Telhammer. 

3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Åhsgren och Lars Nilsson. 

4. Enades stämman att mötet utlysts enligt stadgarna. 

5. Fastställdes dagordning enligt upprättat förslag. 

6. Lämnades muntlig verksamhetsberättelse; Styrelsemöte hos Einar Pålsson 2012-08-05 och 2012-

09-30, styrelsemöten per telefon 2013-01-28 samt 2013-04-12. Den 8 mars 2013 genomfördes 

möte med Andreas Gylling (Kramfors Kommun) samt Lennart Ramström (Leader) på Kramfors 

Kommun, närvarande från båtföreningen var Dick Wedin, Andreas Renström och Göran 

Telhammer. Den 17 maj 2013 genomfördes möte med representanter från Länsstyrelsen med 

besök på platsen för den planerade hamnen. Närvarande från båtföreningen var Dick Wedin, 

Greger Wedin, Kent Gradin, Gösta Hermansson, Einar Pålsson och Göran Telhammer. 

7. Lämnas information om föreningens ekonomi och ekonomiska transaktioner. Revisorn Dick 

Wedin föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 

8. Beslutade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

9. Ekonomisk planering. Lämnades information att båtföreningen beviljats strandskyddsdispens av 

länsstyressen avseende flytbryggor, en väg, sjöisättningsramp, en parkering samt ett servicehus på 

det aktuella markområdet. Gav stämman uppdrag åt styrelsen, ordförande och kassör, att fullfölja 

förvärvet av avstyckningslott från fastigheten Mädan 19:1 för det överenskomna priset om 30.000 

kronor. Säljare Tommy Sjölund med maka. Dick Wedin skulle begära förhandsbesked avseende 

ungefärlig avstyckningskostnad. Kostnad för tillfartsväg beräknas till 70.000 kronor. Det skulle 

utredas kostnad för olika alternativa bryggsystem. Från Leader hade beviljats ett bidrag om 30.000 

kronor för projektering m.m. av båthamn. Skulle utredas om ytterligare möjligheter till bidrag 

förelåg. Den blivande styrelsen gavs i uppdrag att upprätta en budget för det vidare arbetet. 

Styrelsen gavs fortsatt förtroende att besluta om utdebiteringar. Beslöts att föreningens 

medlemmar skulle debiteras ytterligare 5.000 kronor under hösten 2013 sedan budget upprättats.  

10. Ingen årsavgift skall utgå tillsvidare då hamnen fortfarande är under projektering och uppbyggnad 

och kräver finansiering av medlemmarna. 

11. Inträdesavgift; beslut om storlek avvaktas tills projektets totalkostnad kan överblickas. Om någon 

fastighet tillkommer under tiden båthamnen är under uppbyggnad får medlemskap erhållas mot 

erläggande av samma belopp som övriga medlemmar erlagt till föreningen. 

12. Einar Pålsson väljs till ordförande i Mädans Båtförening. Övriga styrelseledamöter är valda på två 

år och sitter därmed kvar i styrelsen. 

13. Revisorerna är valda på två år och sitter därmed kvar ytterligare ett år. 

14. Övriga frågor. Kassören Håkan Söderholm informerar att han erhållit uppmaning från 

Skatteverket att upprätta deklaration för föreningen. Kassören uppmanas att ansöka om 

skattebefrielse. 

 

Mädan 2013-07-21 

 

 

…………………………………….. ………………………………….. 

Einar Pålsson, ordförande  Göran Telhammer, sekreterare 

 

 

……………………………………. …………………………………… 

Lars Åhsgren, justeringsman  Lars Nilsson, justeringsman 


