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Årsmöte SDHF på Strand1 i Lysekil 2012-05-12 

Närvarande: 

Stig Insulan  Magnus Lindström Hans Örnhagen  Lars Gustafsson    Steven Eriksson 

Nagamon Andersson Sten Meyer  Lene Ragnarsdotter Ola Lindh    Alf Jacobsson  

Eva Eklund  Anders Boija  Hans Bohlin 

 

Lars Gustafsson hälsade alla välkomna till Lysekil och SDHFs årsmöte 2012. 

 

1. Frågan om mötets behöriga utlysande, besvarades med ja. 

2. Till ordförande för mötet, valdes sittande Lars G. 

3. Till sekreterare för mötet, valdes sittande Hans B. 

4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hans Ö och Magnus L. 

5. Inkomna motioner, Stig Insulan föreslog Uno Jacobsson som ny hedersmedlem. 

6. Ekonomisk redovisning: Ordförande läste upp den ekonomiska redovisningen, budget och utfall för 

gångna året. Frågor om rubriker togs upp bl.a. försäljning / inköp mötet framförde synpunkter om 

tydligare rubriksättning i framtiden samt tidigare utskick av redovisningen innan mötena. På intäktssidan 

noterades en markant ökning av sponsor medlemsintäkter, vilket förklarades med att kassören gjort ett 

utskick till alla sponsorer med inbetalningskort. Mötet uttryckte sitt gillande för ett gott utfört arbete. 

7. Verksamhet berättelsen upplästes samt kompletterades  med information om förändringar som inträffat 

under hösten med vår förråds-container (se p.14)  Signallinan förblir oförändrad, dock önskar redaktören 

mer material att införa. 

8. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes av mötet. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året beviljades av mötet, dock finns kvarstående åtaganden för 

nuvarande styrelse (Se p.7 p14.). 

10. Budget för innevarande år: Ordföranden redovisade budgeten för innevarande år vilken har små 

justeringar, dock förväntas något ökande kostnader för hyra av containerplats. Service avtal med 

Sjöhistoriska diskuterades. Ordföranden nämnde att vi snart skall ingå ett nytt brukaravtal med SSM. 

Medlemsavgifterna för kommande år beslutades förbli oförändrade nämligen enskild 250, sponsor liten 

500 och sponsor stor 5000 kronor. Varpå budgeten godkändes av mötet. 

11. Val av ledamöter till styrelsen. P.g.a. förlängt förordnande vid förra årsmötet i Karlskrona för samtliga, så 

valdes alla ledamöter om på angiven tid. Mötet följde valberedningens förslag och valde till:   

     

     Ordförande   Nagamon Andersson 1 år. 

     Vice ordförande   Anders Wästfelt   2 år. 

     Sekreterare  Hans Bohlin  1 år. 

     Klubbmästare   Johan Carlsson   2 år. 

     Kassör    Åke Johansson   2 år. 

     Ledamot  Hans Örnhagen   1 år. 

     Ledamot  Magnus Lindström 1 år. 

     Suppleant  Bert Westenberg   1 år. 

     Suppleant  Lars Gustafsson   1 år. 

     Revisor   Anders Niklasson 1 år. 

     Revisor   Siv Malm  1 år. 

     Revisors suppleant Lilian Holm  1 år. 

     Valberedning  Lars Holm  1 år. 

        Ola Lindh  1 år. 

12. Valberedningen utökades enl. beslut av mötet med  Stig Insulan  1 år. 

13. Övriga Val: Inga övriga val. 

14. Inkomna Förslag:  Den container som vi fått låna gratis från Lars Holm under flera års tid måste flyttas. 

Årsmötet beslutade köpa containern och flytta den från nuvarande plats till ny uppställningsplats, Detta 

arbete skall ske i närtid och skall avslutas av nuvarande styrelse.  

15. Övriga frågor: Uno Jakobsson invaldes efter beslut av mötet till postum hedersmedlem 2012. 

16.  Mötet avslutades. 

 

Vid Protokollet:    Justeras:     Justeras:  

 

Hans Bohlin    Hans Örnhagen     Magnus Lindström    


