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Protokoll, årsmöte Skårefiskarnas intresseförening 2019-03-24 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mötet öppnas genom ordförande Hans Ekström hälsar alla välkomna i Byahoddan.  

Som mötesordförande utses Hans Ekström och som mötessekreterare Johnny Andersson.  

2. Till protokolljusterare och rösträknare väljs Alf Olsson och Ulf Sandgren. 

3. Dagordningen fastställes. 

4. Fastställande av röstlängd. Beslutas att stödmedlems rösträtt avgörs från fråga till fråga. 

5. Mötets behöriga utlysning godkännes. 

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2018 uppläses av ordförande Hans 

Ekström och kassören Mats Bengtsson.  

Har fått kommunen att återställa stenskoningen i ytterhamnen. 

17 medlemmar i föreningen. Ingående saldo vid årets början för kassa och bok var 39 050 

kronor. Utgående saldo vid årets slut var 38 762kronor.  

Investeringar har gjorts med 2000 kr i ett skjul till kärrorna som har byggts av Tommy och 

Johnny. En donation är gjord med 500 kr till SSRS.  

Mötet godkänner och lägger verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till 

handlingarna. 

7. Revisionsberättelse läses upp av Alf Olsson. 

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

9. Till kassör på två år omväljes Mats Bengtsson. 

10. Till revisor på två år utses Jörgen Pettersson. Alf Olsson har ett år kvar på mandatperioden. 

11. Till styrelseledamöter på ett år omväljes Johnny Andersson och Ulf Sandgren. 

12. Till suppleant på ett år väljs Tommy Andersson. 

13. Till valberedning på ett år väljs Tommy Andersson och Alf Olsson. 

14. Beslut om årsavgift och behöriga firmatecknare.  

Årsavgifterna fastställes att vara oförändrade med 200 kr för yrkesfiskare och 100 kr för 

stödmedlemmar.  

Till att teckna firma var och en för sig utses kassör Mats Bengtsson och ordförande Hans 

Ekström. 

15. Övriga ej föranmälda frågor. 

Ulf ställer fråga om hamnrådet har uppmärksamma att stolparna i ytterhamnen behöver 

flyttas ut då avståndet från kaj minskat då spontningsarbeten gjort att kajerna blivit bredare. 

Hans och Alf tar upp frågan på nästa möte den 26 mars. 

Lång diskussion om vad som borde göras i hamnen och i vilken ordning. 

Närvarolista och röstlängd Rösträtt 

Alf Olsson Stödmedlem 

Hans Ekström Ja 

Johnny Andersson Stödmedlem 

Mikael Karlsson Ja 

Mats Bengtsson Ja 

Ulf Sandgren Ja 

Christer Ekström Stödmedlem 

Tommy Andersson Stödmedlem 

Jörgen Pettersson Ja 
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Skjulet för kärrorna blåste upp och ned i vinterstormen och en skiva skadades. Tommy 

erbjuder sig att montera en ny skiva för ca 700 kr och sätta en sida till för att minska 

vindfånget. Beslutas att låta Tommy utföra åtgärden. 

Ett 11 meter långt vikingaskepp ska läggas vid kaj vid mastkranen i sommar. Det är ett 

samarrangemang med Visit Trelleborg. Vissa utflykter planeras i Fotevikens regi. Två 

våningsbussen kommer att trafikera i sommar. 

Ulf föreslår att föreningen ska skänka 400 kr till Byalagets fiskemuseeum som tack för lånet 

av Byahoddan och att vi växelvis hyr av Båtklubben för samma summa. Beslut att bifalla 

förslaget.  

16. Mötet avslutas genom att ordförande tackar för visat intresse. 

 

Johnny Andersson, sekreterare 

 

 

 

Justeras, Ulf Sandgren   Justeras, Alf Olsson 

 


