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2013-07-17
Hamn stugan

Närvarande

Staffan Berg
Kalle Berglöf
Klas Göran Engberg
Bertil Bergkvist
Jan Bäckman
Leif Sjöberg
Janne Stenfeldt
Bengt Erik Dagnå
Mats Tynell

Gunilla Harning
Anita Johansson
Nicklas Björkvist
Lena Stenfeldt
Lilian Sjöberg
Bertil Ottosson
Jan Loberg
Tore Berglin
Birgit Fahrman
Monika Edh

§1

Mötets Öppnande
Ordf. Staffan Berg förklarade dagens möte öppnat.

§2

Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen godkändes.

§3

Val av justeringsmän
Kalle Berglöf och Tore Berglin valdes till justeringsmän för mötet

§4

Verksamhetsberättelse
Styrelse och ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2011
Under verksamhetsåret 2012 har vi byggt upp ett nytt sliphus. Lämnat
in muddringsansökan till länsstyrelsen, Renoverat blå baracken till en
fin samlingslokal och sökt bygglov för köksdel och toalett. Vi har även
haft hamnfest, skötsel av gistvallar, styrelsemöten

5

Sammandrag av hamnföreningens kassarapport 2011
-behållning från år 2011
272946 kr
-inkomster år 2012
78925 kr
-utgifter år 2012
69262 kr
-behållning till 2012
282608 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 Bertil Bergkvist, Leif Sjöberg och Jan Nilsson som
ordinarie
Suppl. Eva Engfelt Klas Göran Engberg Jan Stenfeldt
Samtliga ledamöter omvaldes
.
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

Muddring i hamnen
Muddringsansökan har lämnats in till länsstyrelsen. När vi får
muddringstillståndet infodras offerter på muddringen.

§10

Hamnstugan
Årsmötet beslutade att blå baracken får namnet Hamnstugan.
-Vid årsmötet framfördes ett stort TACK till alla som frivilligt
arbetat med renoveringen av den fina Hamnstugan
-Ett skrivet dokument som Ordf. Staffan Berg förvarar visar att
Hamnföreningen är ägare till Hamnstugan.
- Byggnation fortsätter av köksdel toalett och avlopp samt ny fasad.
-Trafiksituationen vid hamnstugan med vändplats och parkering ska ses
över
-Soptunnorna vid hamnstugan bör bytas ut till stor behållare för att få
bort lukt och flugor
-Leif Sjöberg är kontaktman för bokningar av Hamnstugan.

§11

Framtidsplan för Hårte hamnförening
Staffan Berg presenterade ett förslag till framtidsplan för Hårte
Hamnförening. Ett bra förslag enl. mötet. Några små justeringar görs
vid styrelsemöte

§12

Medlems ansökan
Ansökan från Georg Molarin om inträde i hamnföreningen beviljades

§13

Övriga frågor
-Arbetsdag Onsdag 24 juli kl 9.00 med hamnstädning.
-Planera arbetsdag för ideellt arbete med Hamnstugan
- Nästa årsmöte 14.07.16. Onsdag kl. 19.30

Vid protokollet.
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