Årsmöte 2018 Anfasteröds Bryggförening, Lyckoträffen kl. 14:00,
2018-09-15

1.

Mötets öppnande.
Ordförande Mattias Arvidson öppnade Årsmötet.

2.

Mötesordförande.
Alf Gillberg föreslogs och valdes till Ordförande.

3.

Anmälan av ordförandens val av protokollförande.
Mattias Arvidson föreslogs och valdes.

4.

Val av person som jämte ordförande skall justera protokollet.
Jan Axelsson föreslogs och valdes.

5.

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
( Avisering på ”nätet” och affischering på anslagstavlor har varit ute/uppe i 4,5 veckor),
godkändes.

6.

Framläggande av styrelsens årsredovisning.
Vi startade året med drygt 210 000 kr och har haft drygt 30 000 kr i utgifter under året
Vi har just nu 250000 kronor i kassan. 9 st medlemmar önskar lösa ut sig ur bryggan
årsresultatet påverkas av nivån i utlösningspremien.

7.

Röstlängd. 20 st. medlemmar i bryggan, var närvarande på mötet och röstberättigade.

8.

Beslut om resultatdisposition.
Föreningen behöver lösa ut 9 medlemmar, 12 platser, ur bryggan. 3 st. breda platser och 9
st. smala platser. Förslag lösa ut dem med 5600 resp. 6600 kr. summa 69300 kr
Resultatet 180700 kr hanteras i punkt 12 på dagordningen.
Detta godkändes av stämman.

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året beslutades.

10. Val av nya styrelsemedlemmar.
3 st. avgår från styrelsen, Mattias Arvidson, Jörgen Svanberg och Jan Ågren.
Tre nya styrelsemedlemmar nominerades. De är Mats Ström, Christer Lundin och Bjarne
Alexandersson
Samtliga tackade ja och godkändes.
11. Konstituering
Stämman valde att låta styrelsen konstituera sig själva i ett konstituerande möte.

12. Beslut om avveckling av Anfasteröds Bryggförening, alt. registrera
Anfasteröds Bryggförening hos skatteverket och driva den vidare i minst fem år.
Stämman beslutade att registrera och driva föreningen vidare.
Detta innebär att föreningen löser ut de 12 platserna/10 medlemmarna som vill lämna

bryggan och driver bryggan vidare i minst fem år. Bryggan kommer succesivt att tas över
av Anfasteröd Gårdsvik och from år tre kommer föreningen att erlägga en årsavgift om ca
66700 kr.
Föreningen utför allt arbete med bryggan och AfGv står hädanefter för alla kostnader.
Detta uppdrogs att framförhandla av den nya styrelsen.
13. Beslut om Kassör/firmatecknare.
Förslag Eric Morgan vilket beslutades
14. Styrelsemedlemmar 2019
Mats Ström
2 år
Christer Lundin
Bjarne Alexandersson2 år
Lars Boström
1 år
Eric Morgan
1 år

2 år
Kassör/firmatecknare, Båtplatssamordnare

15. Förslag på stadgar som vi måste ha, lästes upp av Eric Morgan.
De godkändes.
16. Revisor.
Det bestämdes att skaffa en extern revisor, Leif Laurell, WeTe Ekonomi/juridik
17. Avslutning
Mötesordförande Alf Gillberg avslutade mötet.
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Jan Axelsson

