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Protokoll fört vid HSS årsmöte 

Torsdagen 2023-01-19, kl. 19.00 

Plats: Evedals Värdshus/Violetes kök 

 

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Henrik Löfqvist öppnade kvällens möte efter att vi har intagit en god buffé på Värdshuset. 

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet fann årsmötet korrekt och stadgeenligt utlyst. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Anders Ivansson valdes till ordförande och Annika Hasselblad till sekreterare för mötet. 

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare 

Till justeringsmän och rösträknare valdes Jan-Erik Jonsson och Geza Orgovanyi. 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Henrik pratade kort om verksamhetsåret som har gått och tackade speciellt alla funktionärer för 

fint arbete. Sektionerna har delat med sig av sitt arbete under året i verksamhetsberättelsen. 

Denna finns publicerad på HSS hemsida under ”Årsmöte verksamhetsåret 2022” för den som vill 

läsa mer. 

§ 6 Kassaberättelse 

Peter T presenterade föreningens ekonomi. HSS har en ekonomi i balans och likviditeten är god. 

Bokföring samt in- och utbetalningar har hanterats på ett förtjänstfullt sätt av Jennie Leonsson. 

Balansräkning och Resultaträkning finns publicerade på HSS hemsida under ”Årsmöte 

verksamhetsåret 2022” för den som vill läsa mer. 

§ 7 Revisionsberättelse 

Revisor Jörgen Hellerstedt läste upp revisionsberättelsen på mötet. Revisorerna tillstyrkte att 

årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 

det gångna verksamhetsåret. 

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 9 Fastställande av årsavgifter för kommande år 

Styrelsen föreslog delvis avgifter för kommande verksamhetsår. Dessa presenterades i 

dagordningen/kallelsen som lades ut på HSS hemsida under ”Årsmöte verksamhetsåret 2022” 

innan mötet. 
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Nytt förslag på avgiften för bryggplats Evedal kom upp på mötet.  

Styrelsens förslag: 500 SEK/m (24 röster), Robert: 600 SEK/m (10 röster) 

Förslag om ny avgift för Brygg- och bojkö kom upp på mötet.  

I stället för en engångsavgift på 500 kr föreslås en anmälningsavgift på 500 kr, sedan 300 kr/år. 

Nytt förslag fick 9 röster. Vi behåller avgiften oförändrad (18 röster). 

Flera förslag kom på mötet om elavgift på bryggor:  

1) Styrelsens förslag: – Avslogs av mötet. 

Fri el om ägare är i båten: 500 SEK/säsong  Ny avgift. 

El övrig tid: debiteras enligt av HSS godkänd  

mätare efter anmälan till hamnsektionen.   Ny avgift. 

2) Slå ihop styrelsens två förslag. Alla måste använda mätare. – Avslogs av mötet. 

3) Fortsätt som vi har gjort med frivillig avgift på 500 SEK för el/säsong.  

Beslut på mötet: Fortsätt med frivillig avgift. Hamnen får i uppdrag att utreda vad vårt 

elsystem tål. Vi behöver ett regelverk för elanvändningen. 

4) Frivillig dygnsavgift som betalas vis Swish, t.ex. 25 SEK/dygn. – Avslogs av mötet. 

Röstningen ger följande avgifter för verksamhetsåret 2023: 

Medlemsavgift, senior, aktiv 600 kr/år höjning 100 kr 

Medlemsavgift, senior, passiv 300 kr/år oförändrad 

Medlemsavgift, junior 30 kr/år oförändrad 

Bryggplats Evedal 50 kr x platsbredd 50 el. kr/dm/år höjning 10 kr/dm/år 

Bojplats (“svajplats”) Evedal 700 kr/år höjning 100 kr 

Varvsplatsavgift, vinter 1/10-31/5 50 kr/kvm höjning 35 kr 

Varvsplatsavgift, sommar 1/6-30/9 50 kr/kvm höjning 35 kr 

Båtavgift varv sommar 2000 kr höjning 500 kr 

Vaktbot (uteblivit från vaktpass) 600 kr per tillfälle oförändrad 

Båtvagn sommaruppställning på varvet 500 kr höjning 300 kr 

Verksamhetspant 300 kr oförändrad 

Lyft med fast kran på varvet (medlem) 300 kr höjning 100 kr 

Brygg- och bojkö, engångsavgift 500 kr oförändrad 

Avgift nyckeltagg 200 kr oförändrad 

Frivillig avgift för el 500 SEK/säsong oförändrad 

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande 

 Ordförande ........................................................... Peter Thornström nyval 

 Vice ordförande ................................................... Nicklas Svensson nyval 

§ 11 Val av sekreterare, kassör och övriga ledamöter 

 Sekreterare ........................................................... Annika Hasselblad omval 

 Kassör .................................................................. Jennie Leonsson nyval 

 Ledamot ............................................................... Claes Johansson omval 

 Ledamot ............................................................... Rikard Gustafsson omval 
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§ 12 Val av två styrelsesuppleanter 

 1: a suppleant ....................................................... Sonny Hultman omval 

 2: a suppleant ....................................................... Jonas Kroll nyval 

§ 13 Val av övriga funktionärer 

 Medlemsansvarig ................................................. Mikael Ekström omval 

 Varvschef ............................................................. Attila Magyari omval 

 Varvschef, bitr. ..................................................... Per Brorsson nyval 

 Varvschef, bitr. ..................................................... Jörgen Palm omval 

 Varvschef, bitr. & BAS-ansvarig ......................... Ulf Sjösten omval 

 Stugfogde varvsstugan ........................................ Per Brorsson nyval 

 Bryggmästare (sammankallande) ........................ Peter Thornström omval 

 Bryggmästare ....................................................... Göran Wikström omval 

 Bryggmästare ....................................................... Andreas Rosenberg omval 

 Bryggmästare ....................................................... Lars Elmlund omval 

 Bryggmästare ....................................................... Henrik Svanberg nyval 

 Bryggmästare ....................................................... Nicklas Svensson nyval 

 Båtchef ................................................................. Rikard Gustavsson nyval 

 Vakt-/säkerhetssektion, vaktchef ......................... Rickard Skarin omval 

 Vakt-/säkerhetssektion, bitr. ................................ Håkan Petersson omval 

 Stugfogde Sjöborgen (sammankallande) ............. Geza Orgovanyi omval 

 Stugfogde ............................................................. Attila Magyari omval 

 Bergö öfogde (sammankallande) ......................... Anders Ivansson omval 

 Bergö öfogde ....................................................... Magnus Holmberg omval 

 Bergö öfogde ....................................................... Mårten Jonsson omval 

 Klubbmästare (sammankallande) ........................ Robert Gustavsson nyval 

 Klubbmästare, bitr. .............................................. Henric Ragnarsson nyval 

 Sjöfartssektionen, sjökort .................................... Lars Nikell omval 

 Sjöfartssektionen, utprickning ............................. Rikard Gustavsson omval 

 Sjöfartssektionen, bitr. ......................................... Vakant 

 Segelbåtssektionen (sammankallande) ................ Ingmar Olsson omval 

 Segelbåtssektionen, bitr. ...................................... Jan-Erik Jonsson omval 

 Segelbåtssektionen, bitr. ...................................... Torbjörn Herbertsson omval 

 Segelbåtssektionen, bitr. ...................................... Staffan Kerker omval 

 

 



4 

 

 Motorbåtssektionen (sammankallande) ............... Vakant vilande 

 Motorbåtssektionen, bitr.  .................................... Vakant vilande  

 Barn & ungdomssektionen (sammankallande) .... Kalle Westling nyval 

 Barn & ungdomssektionen, bitr. .......................... Vakant 

 Barn & ungdomssektionen, bitr. .......................... Vakant 

 Utbildningsansvarig (sammankallande) .............. Bengt Jönsson omval 

 Utbildningsansvarig ............................................. Jörgen Palm nyval 

 Informationskommitté (UfH, redaktör) ............... Annika Hasselblad omval 

 Informationskommitté (UfH, annonser) .............. Mikael Ekström omval  

 Informationskommitté (webb) ............................. Peter Thornström omval 

 Informationskommitté (webb, bitr.) .................... Gabrielle Thornström omval  

§ 14 Val av två revisorer 

 Revisor (sammankallande) .................................. Jörgen Hellerstedt omval 

 Revisor, bitr. ........................................................ Leyla Bekir omval 

§ 15 Val av en revisorssuppleant 

 Revisorssuppleant ................................................ Vakant 

§ 16 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande 

Två förslag om Valberedning fanns på mötet:  

1) Enligt stadgarna. Inga frivilliga anmälde sig på mötet. 

2) Förslag från styrelsen:  

Bakgrund: Under 2022 har representanter från sektionerna Hamn, Varv, Säkerhet och Segling 

verkat med administrativt stöd från styrelsen. 

Arbetssättet etablerades under hösten 2022 då ingen valberedning kunde väljas på det senaste 

årsmötet. 

Förslaget är att denna modell används och vidareutvecklas då sektionerna driver verksamheten 

och vet vilka förutsättningar som krävs för att HSS skall utvecklas. 

Under 2023 utser följande sektioner en representant i valberedningen och styrelsen utser ett 

administrativt stöd: Hamn, Varv, Segling, Bergö, Sjöfart, Information och Säkerhet. 

Övriga intresserade är välkomna och grupper etableras tidigt 2023. 

Beslut: Mötet antog förslag 2, majoritet: Vi fortsätter att jobba med valberedningen som vi har 

gjort under 2022.  

Styrelsen föreslår en stadgeändring till nästa årsmöte 2024 att fortsätta jobba enligt förslag 2. 

 

PAUS I MÖTET: 

Peter och Henrik avtackar avgående funktionärer på mötet.  

Henrik Löfqvist, Benny Lundberg, Anna & Anders Telehagen. 






