
Årsmöte Laxögern Marina 

Söndagen den 14/6 2015 

kl. 14.00 

Plats: Sjöboden Laxögern 

 

Inledning: 

En arbetsgrupp har undersökt möjligheterna att få tillstånd att muddra området vid Laxögerns hamn, 

där uppgrundningen orsakar svårigheter för båttrafiken, ytterligare ett antal båtplatser behövs också. 

I bilagorna till protokollet redovisas rapport av utredaren Hampus Pettersson (bilaga 1) och skrivelser 

från Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd 20130618 (bilaga 2) och Länsstyrelsen 20130709 

(bilaga 3). 

Arbetsgruppen, som funnit att en särskild förening bör bildas, har upprättat förslag till stadgar och 

kallat till ett första möte. 

Vid mötets öppnande valdes mötesordförande Jonas Nylén, sekreterare Patric Forsman och två 

justeringsmän, Sven Rönnmark och Rolf Andersson. 

§ 1 

Frågan om kallelse till mötet skett på ett behörigt sätt godtogs enhälligt och en röstlängd 

upprättades, se nedan.  

Deltagarlista/röstlängd 

1. Rune Vikström, Maud Vikström 

2. Sven Rönnmark, Helena Rönnmark 

3. Johnny Berglund 

4. Rolf Andersson 

5. Göran Aspegren, goran49.aspegren@gmail.com 

6. Bert Grahn 

7. Tommy Nordbrandt 

8. Patric Forsman 

9. Jonas Nylén 

10. Bengt Jonsson 

11. Åke Hjalmarsson 

12. Nils Bäckström 
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§ 2 

Eftersom detta var det första mötet och föreningen Laxögern Marina skulle grundas så gick mötet 

igenom de föreslagna stadgarna. 

1. Ett förtydligande om att föreningen är ideell infördes. 

2. Det behöver upprättas ett register/dokument om vad som är att betrakta som samägt i 

föreningen.  Något för styrelsen att sammanställa och underhålla. 

3. Hur ska man lösa frågan om hur nya medlemmar, som ej är med från början/vid själva 

bildandet, ska kunna komma in i föreningen rent ekonomiskt. Detta måste styrelsen ta fram 

ett förslag på till nästa årsmöte. 

4. Om t.ex. en fritidshusägare som har båtplats säljer sin stuga, ska då den nya ägare få ta över 

platsen eller ska den direkt falla tillbaka i föreningen för beslut, det kan ju vara långa köer på 

båtplatser. Styrelsen får ta fram ett förslag till nästa årsmöte. 

5. Mandattid för styrelsemedlemmar sattes till två år. 

6. Föreslaget i stadgarna om en revisor och en revisorsuppleant ändrades till två revisorer och 

en revisorsuppleant. 

Stadgarna godkändes efter dessa förändringar av mötet. (bilaga 4) 

§ 3 

Budgetförslag hade upprättas för att kunna täcka de kostnader som kan uppkomma om vi enligt plan 

skickar in en muddringsansökan för hamnen, Kostnaden har budgeterats till 10 000 kr. I denna 

budget ingick en föreslagen medlemsavgift satt till 500 kr per medlem. 

Budgeten godkändes av mötet och medlemsavgiften blev 500 kr. 

§ 5 

Inga arvoden för styrelsen kommer att betalas ut under det kommande året. 

§ 6 

Val av styrelse: 

- Ordförande: Jonas Nylén mandatperiod ett år (för att kunna anpassas till stadgarnas 

bestämmelse) 

- Sekreterare: Kristina Kram mandatperiod ett år 

- Vice ordförande: Bengt Jonsson mandatperiod två år 

- Kassör: Johnny Berglund mandatperiod två år 

- Styrelseledamot: Patric Forsman mandatperiod två år 

- Styrelsesuppleanter: Tommy Nordbrandt, Kjell Öberg mandatperiod ett år 

- Revisorer för ett år: Henry Forsberg, Sven Rönnmark 

- Revisorsuppleant för ett år: Nils Bäckström 

- Valberedning för ett år: Karina Öberg, en vakant plats 

 

 



§ 7 

Mötet tog beslut att styrelsen kunde använda detta mötes deltagarlista som underlag till föreningens 

första medlemsregister. 

§ 8 

Mötet tog också beslut om att styrelsen fick iordningställa en muddringsansökan och skicka in denna. 

Dessutom tog mötet beslut att om ansökan skulle beviljas innan nästa årsmöte så kan styrelsen ta in 

offerter på muddring för att kunna presentera detta underlag för föreningens medlemmar vid nästa 

möte. 

§ 9 

Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

__________________ 

Patric Forsman 

 

Protokolljustering: 

 

 

_________________   __________________ 

Sven Rönnmark   Rolf Andersson 


