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Tid
Plats

2014-07-16
Hamnstugan
Närvarande:
Staffan Berg
Kalle Berglöf
Klas Göran Engberg
Bertil Bergkvist
Jan Bäckman
Leif Sjöberg
Janne Stenfeldt
Bengt Erik Dagnå
Jan Nilsson
Mikael Edh
Stefan Sjöström
Margareta Mellgreta

Gunilla Harning
Tommy Lindh
Per Lindh
Lennart Lundberg
Jan Loberg
Bertil Ottosson
Anna Karin Wikström
Tore Berglin
Bengt Larsson
Klas Göran Engberg
Alf Andersson

§1

Mötets Öppnande
Ordf. Staffan Berg förklarade dagens möte öppnat.

§2

Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen godkändes.

§3

Val av justeringsmän
Bertil Ottosson och Bengt Larsson valdes till justeringsmän för mötet

§4

Verksamhetsberättelse
Styrelse och ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2013
Under verksamhetsåret 2013 har vi sökt och fått muddringstillstånd
för muddring i hamnen, lämnat ut offertförfrågningar för muddring,
gjutit fundament för tillbyggnad av kök och toa i hamnstugan, haft den
årliga hamnfesten, städkväll, skötsel av gistvallar samt styrelsemöte.
Sammandrag av hamnföreningens kassarapport 2013.
Ingående balans
276346 kr
Intäkter
71563 kr
Kostnader
107240 kr
Behållning 2013
240669 kr

§5

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

§6

Val av ledamöter och suppl. I styrelsen
I tur att avgå Staffan Berg och Jan Bäckman som ordinarie
Suppl. Bengt Harning och Jan Loberg
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.

§7

§8

§9

Val av valberedning
Omval av Bertil Ottosson och Bengt Erik Dagnå.
Muddring i hamnen
Kalla till medlemsmöte den 30/8 kl 11.00 (Lyskvällen) för att besluta
om hur vi finansierar kostnaderna för muddringen.
- Styrelsen förbereder kostnadskalkyl, lån, bidragsalternativ.
- Ser över avgifter för medlemskap, arrenden, båtplatser.

§10

Hamnstugan
Mötet beslutade om fortsatt byggnation av hamnstugan.
- Mikael Edh tillsammans med styrelsen beräknar material för åsar
resningsvirke, ytterpanel och tak mm.
- Anskaffa material
- Anslå datum för arbetsdagar.

§11

Direktiv från byggnadsnämnden ang. hamnens skötsel
Brev från byggnadsnämnden lästes upp, vilken innehöll synpunkter på
hur hamnområdet ska skötas. Hamnföreningen kan tilldelas viten om inte
byggnadsnämndens direktiv om skötseln av hamnområdet och gistvallarna
följs.

§12

Revidera Hamnföreningens stadgar
Hamnföreningens gamla stadgar ses över och revideras för att stämma
överens med dagens verksamhet.

§13

Övrigt
Midsommarfirande
Mötesdeltagarna var överens om att flytta Midsommarfirandet till platsen vid
hamnstugan för nästa års firande

Hamnfest Lördag den 26 juli kl 18.00
Nästa årsmöte 15 juli 2015 kl 19.30

Vid protokollet.

Justerat

