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Tältet på hamnplanen

Närvarande

Staffan Berg
Jan Nilsson
Bengt Larsson
Bertil Bergkvist
Jan Bäckman
Leif Sjöberg
Janne Stenfeldt
Bengt Erik Dagnå
Kalle Berglöf

Gunilla Harning
Margareta Mellgren
Lennart Lundberg
Gerd Harning
Lilian Sjöberg
Bertil Ottosson
Jan Logård
Tore Berglin

§1

Mötets Öppnande
Ordf. Staffan Berg förklarade dagens möte öppnat.

§2

Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen godkändes.

§3

Val av justeringsmän
Bengt Larsson och Tore Berglin valdes till justeringsmän för mötet

§4

Verksamhetsberättelse
Styrelse och ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2011
Under verksamhetsåret 2011 har vi haft städkväll, slåtter och
skötsel av gistvallar, styrelsemöte innehållande bland annat
muddringsprojektet.

5

Sammandrag av hamnföreningens kassarapport 2010
-behållning från år 2010
233737 kr
-inkomster år 2011
62909 kr
-utgifter år 2011
29963 kr
-behållning till 2011
266683 kr

§5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper och
förvaltning

§6

§7

Val av ledamöter och suppl. I styrelsen
I tur att avgå Staffan Berg och Jan Bäckman som ordinarie
Bengt Harning och en vakant som suppl.
Omval av Staffan Berg Jan Bäckman och Bengt Harning
Jan Logård valdes in som suppl. på vakant plats.
.
Val av revisor och revisor suppl.
Omval av följande personer.
Ordinarie Tore Berglin och Bengt Larsson
Suppl. Lennart Lundberg och Kalle Berglöf.

§8

Val av valberedning
Omval av Bertil Ottosson och Bengt Erik Dagnå.

§9

Övriga frågor.

9:1

Muddring i hamnen
Staffan Berg har en snart färdig tillståndsansökan att skicka till
länsstyrelsen över den tilltänkta muddringen och dumpning av
muddringsmassor.

9:2

Nytt hus över spelet på slipen
det sönderblåsta huset på slipen efter stormen dagmar rivs ner och
ett nytt hus byggs upp på samma ställe med ideellt arbete.

9.3

Gemensam långbrygga längs piren och båt bommar.
Styrelse och föreningsmedlemmar jobbar fram en framtida
utvecklings plan hur bryggor för båtplatser ska utformas och
finansieras
Steg 1 Bryggor
Steg 2 Båt bommar

.
9.4

9.5

Blå baracken
Styrelse och föreningsmedlemmar jobbar fram en plan hur blå
baracken skall användas i framtiden. och årsmötet beslutade att
öronmärkta 30 000 kr i hamnföreningens kassa ska används för
upprustning av baracken.
Anslagstavla
En anslagstavla sätts upp nere på hamnområdet

9.6

Datafiber i hamnen
Det pågår planer att gräva för datafiber i hamnen och information har
gått ut till berörda boende i hamnen.

9.7

Nästa årsmöte den 17 juli kl. 19.30

Vid protokollet.

.

Justerat

