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Protokoll fört vid Getterön Marinas årsmöte 2018 
Tid: 26 april 19.00 – 20.30 
Plats: Folkets Hus, Varberg 

§ 1 Mötets öppnande. 

 Ordförande Kurt Edin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 Medlemmar är kallade via mejl (2 ggr) eller brev mer än 14 dagar före mötet och kallelsen 

 godkändes. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 Ingemar Carlsson valdes till ordförande för mötet och Martin Corin till sekreterare. 

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden, justera mötets protokoll, dessa är 

tillika rösträknare. 

 Mötet valde Karl-Magnus Lütz och Christer Corin till justeringsmän. 

§ 5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Berättelserna, som sänts ut tillsammans med kallelsen, redovisades av Ingmar Carlsson 

respektive Per-Åke Lundin.  

Förvaltningsberättelsen som sänts ut innehöll tre poster som summerats fel. Per-Åke 

redovisade justeringarna samt resultat- och balansräkning. Det fanns möjlighet att ställa 

frågor och därefter godkändes berättelserna. 

§ 6 Revisorernas berättelse 

Revisorerna har granskat dokument, bokföring och annan förvaltning. Revisorernas 

berättelse lästes upp av Mats Rydholm och i den tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för 

styrelsen.  

Det finns en önskan från revisorerna att till nästkommande årsredovisning ha en specificerad 

förteckning över medlemmarnas depositioner.  

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

§ 8 Val av styrelsemedlemmar 

Mötet valde, för en tid av två år, Martin Henningsson till kassör, Martin Corin till sekreterare, 

som ordinarie ledamot Hans Thomasson samt till suppleant Anders Dagefors.  

§ 9 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
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Mötet valde, för en tid av ett år, till ordinarie revisorer Jerker Anderberg och Mats Rydholm. 

Som suppleanter valdes Olof Dalmyr och Anders Brandt. 

§ 10 Val av valberedning 

Mötet valde, för en tid av ett år, till valberedning Peter Gustavsson, Göran Jonsson (VBK), 

Roger Edborg och Sami Lehtonen (VSS).  

§ 11 Tillkännagivande av vaktvärdar 

Ronny Apelqvist meddelade att alla vaktvärdar är utsedda och att informationsmöte med 
dem avhållits tidigare i vår.  

Ett enigt årsmöte föreslog att denna punkt ska utgå från dagordningen för årsmötet och gav 

styrelsen i uppdrag att till nästa allmänna möte lägga förslag till stadgeändring med denna 

innebörd. 

§ 12 Behandling av inkomna motioner 

Det har kommit en motion 20180424, bilaga 1, vilket är för sent enligt stadgarna. Styrelsen 

meddelar att förslaget kommer att tas upp till diskussion under § 14, Övriga frågor. 

§ 13 Ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut. 

• Bomavgifter för rampen 

 

Styrelsen har föreslagit att båtägare med båtar som har platser på pontonbryggan 

ska ha två fria passager per år. Övriga skulle kunna köpa koder i BEAS-automaten 

där 1-2 passager skulle kosta 50:-/passage, 10 skulle kosta 40:-/passage och 

årskort 500:-. Ordet lämnades fritt. Efter en livlig diskussion framkom två förslag. 

Karl-Magnus Lütz föreslog att medlemmar skulle ha fria passager och Ingemar 

Carlsson att en kod skulle gälla för hela dygnet som den lösts.  

Mötet beslutar att styrelsen ska se över sitt förslag och därvid beakta de två förslag 

som framlagts. 

 

• Master som felaktigt ligger kvar på parkeringsplatsen efter avmastning 

 

Det händer att båtägare efter avmastning låter sina master under en längre tid ligga 

kvar på bockarna på parkeringsområdet. Styrelse föreslår att den ska ha rätt att mot 

skälig kostnad för ägaren ta dem från parkeringsplatsen till lämplig plats på 

uppställningsplatsen. 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

§ 14 Övriga frågor 

Under punkten diskuterades de frågor som styrelsen tog upp samt som medlemmar ställde 

under mötet. 

• Sent inlämnad motion, bilaga 1, om att koden till toaletterna ska finnas på den 

inloggningsbara sidan som medlemmar har lösen till. Styrelsen ställer sig positiv till 

förslaget men att ett system som automatiskt för över koder till alla de program 

(BEAS-automaten, toalettdörrarnas öppning, grind-programmet och nu även den 
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personliga inloggningssidan på www.getteronmarina.se) där den behöver finnas 

först måste få utvecklats. Mötet har förståelse för styrelsens syn men tycker för 

övrigt att förslaget är bra. 

• Faktureringsavgifter finns idag endast vid andra påminnelsen (60:-). Styrelsen har 

beslutat att det i fortsättningen även införs en avgift för de som lämnat uppgift om ej 

fungerande e-postadress (ofta är mejlboxarna fyllda) samt att avgiften vid andra 

påminnelse höjs till 100:-. Mötet har inget att erinra mot styrelsens beslut. 

• Kjell Öberg har framfört ett förslag att den som ett år inte blir tilldelad någon 

arbetsplikt frivilligt ska kunna byta stadgeenlig arbetsplikt mot en extra vaktnatt 

utöver den ordinarie. Mötet anser det är ett bra förslag då det ökar bevakningen i 

hamnen. 

• Kontoret har idag öppet för besök och telefonsamtal mellan 7 och 16. Det gör att 

speciellt kanslisten har svårt att hinna med ordinarie uppgifter då hon hela tiden blir 

störd i det löpande arbetet. Per-Åke redovisade exempel från en dag och mötet har 

förståelse för att öppettiderna behöver begränsas.  

Styrelsen föreslår att telefonen är avstängd för inkommande samtal under 

förmiddagarna (7 – 13), att medlemmarna under den tiden låter kontorspersonalen 

arbeta i lugn och ro samt att kontoret under eftermiddagarna är fritt att besöka.  

Mötet har stor förståelse för det som framförts. 

• Då antalet medlemmar i hamnen minskat är det omöjligt att ha täckning med tre 

vakter varje natt. I år finns det därför ett fåtal nätter när, då vi vet att många 

medlemmar rör sig i hamnen även nattetid, ingen bevakning finns. Ett förslag 

framfördes att i stället minska till två vakter per natt, eventuellt tre vakter under 

högsäsong, vilket även skulle medföra utökad period då hamnen är bevakad av 

medlemmar.    

Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att bereda frågan och att beslut ska tas på 

höstmötet 2018. 

§ 15 Mötets avslutande 

Ordförande Kurt Edin framförde ett tack till avgående kassören Karl-Magnus Lütz och 
överlämnade en blombukett som tack för de insatser som gjorts. Karl-Magnus kommer även 
i fortsättningen vara ett stöd i föreningen då han lovat utföra den inventering som revisorerna 
framförde under § 6, 
 
Mötesordföranden tackade styrelsen och övriga funktionärer för det stora arbete som gjorts 
under året och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

……………………………………………... …………………………………………….. 

Martin Corin   Ingemar Carlsson 
Sekr    Ordf 
 

Justeras 

 

 

……………………………………………… …………………………………………….. 

Karl-Magnus Lütz  Christer Corin 


