
PROTOKOLL FÖRT VID DRAGÖSVIKENS BRYGGFÖRENINGS 
ÅRSMÖTE SÖNDAG DEN 5 JULI 2020 KL 10.00. 

NÄRVARANDE: Gustav Jansson, Gunnar Lundgren, Jan-Ove Holmström, Lasse Öberg, 
Hasse Jonsson, Roland Lindberg, Hans Sundin, Sabina Westelius, Samuel Englund och 
J onathan Suk. 

§ 1 ÖPPNANDE 
Ordförande Gustav Jansson hälsar välkomna och öppnar mötet. 

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET. 
0 Gustav för ordet och Jan-Ove skriver protokollet. 

9 

• 

§ 3 PROTOKOLSJUSTERARE 
Hasse Jonsson och Roland Lindberg väljs att justera dagens protokoll. 

§ 4 KALLELSEN TILL ÅRSMÖTET 
Bedöms behörigen utlyst. 

§ 5 DAGORDNINGEN 
Presenteras och fastställs. 

§ 6 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING 
Ordförande presenterar föreningens verksamhet under det gångna året. Det gjordes 
en gemensam bryggupptagning i slutet av augusti. En uppskattad tillställning som 
avslutades med hamburgare och lemonad. Den 2 maj städades viken och bryggor 
sattes i sjön enligt samma rutin. I övrigt ingår våra medlemmar i samfällighetens 
båtvakt. 
Kassören redovisade hur våra pengar disponerats. 

§ 7 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Revisorerna finner inget att anmärka på skötseln av vår ekonomi och förordar 
ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret. Årsmötet instämmer. 

§ 8 BUDGET OCH FÖRENINGSBIDRAG 
Kassören presenterar ett budgetförslag och ett rekommenderat föreningsbidrag på 
300 kr som skall säkra vår ekonomi det kommande verksamhetsåret. Betalningen skall 
göras senast 15 augusti på plusgiro 4434293-9. 
Årsmötet antar förslagen. 



0 

0 

Q 

9 

§ 9 VAL 
Gustav Jansson väljs till föreningens ordförande under en tid av 2 år. 
Hasse Jonsson och Lasse Öberg väljs till ledamöter i styrelsen för 2 år. 
Mats Dahlberg och Sabina Löfstedt väljs tilll suppleanter i styrelsen för 1 år. 
Hans Sundin och Hasse Westelius väljs till hamnfogdar för 1 år. 
Roland Lindberg och J onathan Suk väljs till revisorer för 1 år. 
Hans Sundin och Örjan Hellström får förnyat förtroende att utgöra valberedning 
under en tid av 1 år. 

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 
Al Lasse Öberg påminner om att avtalet med samfälligheten gällande nyttjanderätten 
av Dragösviken går ut augusti 2021 och behöver förnyas. Får ej glömmas bort. 
Bl Det uppdras till Sabina Löfstedt att kontakta samfällighetens ordf. Kjellman 
med begäran om att få access till samfällighetens hemsida där vi har en egen flik för 
våra protokoll , stadgar, styrelsemedlemmar samt information som vi finner viktig. 
Denna kanal har ej fungerat de senaste 3 åren. 
Cl Årsmötet beslutar att bryggplats som ej använts under 3 år skall återgå till 
Dragösvikens bryggförening. Medlem i vår förening är skyldig att betala beslutad 
gåvonivå och ingå i samfällighetens båtvakt 
Dl Kassören meddelar att inbetalningar kan göras på vårt postgiro fram till den 31 
augusti 2020 varefter kontot avslutas.Glöm ej ange avsändare. Betalning sker enklast 
med Swish till, 
0702865086. Kan även ta emot kontanter. 
El Gemensam bryggupptagning bestäms till lördag den 5 september kl 10.00 
FI Det uppdras till sekreteraren att tacka avgående kassören, Janne Linnersand med 
någonting gott för en uppskattad tid som föreningens kassör. 

§ 11AVSLUNING. 
Ordförande tackar närvarande medlemmar för intresserat deltagande i debatt o 
beslut, därefter avslutar han mötet. 

Ordförande: ...... .. . . .............................. Sekreterare .. ~~-~ 
Gustav ansson ~ ve Holmström ,.. 
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