Skanörs Hamnförening
Kallelse till årsmöte torsdag 23/2 2017 kl 19.00 hos
Skanör-Falsterbo Sjöscoutkår
Motioner ska enligt § 6 i föreningens stadgar vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
mötet dvs den 9/2 för att tas upp på årsmötet. Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt
senast en vecka före årsmötet.
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för mötets överläggningar.
3. Val av sekreterare att föra mötets protokoll.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera
mötets protokoll.
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens redovisning för det gångna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av styrelse.
Ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.
Styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
11. Val av valberedning bestående av fyra ordinarie ledamöter samt en suppleant.
En av ledamöterna utses till ordförande.
12. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2017.
13. Information om de pågående arrendeförhandlingarna med Vellinge kommun.
14. Fastställande av avgifter. Styrelsen vill ha mandat för att senare under 2017 kunna
justera avgifterna för 2018 beroende på utfallet av eventuellt nytt arrendeavtal med
Vellinge kommun. I dagsläget vet vi inte vad den nya arrendeavgiften kan bli.

Skanörs Hamnförening
15. Propositioner och inkomna motioner

a. Proposition 1
Ändring av stadgarnas § 7 angående styrelsemedlem. Första röstningen
genomfördes på årsmötet 2016. Förslaget innebär att en person som inte är
medlem i SHF kan väljas till en befattning i styrelsen och då ha rösträtt i styrelsen
men inte på föreningens stämmor.

b. Proposition 2
Föreningens upplösning enligt § 13 i stadgarna. Styrelsen föreslår att ett första
beslut om upplösning av föreningen tas på årsmötet. Anledningen är att Vellinge
kommun har sagt upp vårt arrendeavtal med förfallodag 2017-12-31.
Förhandlingar om nytt avtal pågår men om dessa blir resultatlösa, föreslår
styrelsen att föreningen upplöses under 2018. Tas inte ett första beslut på årsmötet
2017, kan föreningen inte upplösas förrän tidigast under 2019.

c. Motion 1
Begäran om en grundlig utredning om båtbottentvätt innan beslut fattas om
investering.
Skanörs Hamnförenings styrelse har redovisat ett alternativ för rengöring av
båtbottnar, en så kallad mobil båtbottentvätt (Hullwasher). En demonstration har
dessutom genomförts på plats i Skanörs Hamn. Då miljökraven samt båtägarnas
krav och behov på båtbottentvätt varierar beroende på båtinnehav och
problematiken är omfattande föreslår vi att:
Årsmötet beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ralf Blomgren , Alf
Larsén , Björn Boklund och Mats Lundwall som förutsättningslöst utreder de
olika alternativ som finns på marknaden. Arbetsgruppen bör vara klar med sitt
arbete innan maj månads utgång.
Annika Wessel

Agneta W Håkansson

16. Övrigt
17. Mötet avslutas
Paus med korv och bröd – Välkomna önskar styrelsen

