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 Tid   2020-08-29 

 Plats  Hamnstugans altan 

 Närvarande Staffan Berg  Nicklas Björkqvist 

   Bertil Bergkvist Lilian Sjöberg 

   Jan Bäckman Jan Stenfeldt 

   Leif Sjöberg  Bertil Ottosson 

   Monica Edh  Bengt Larsson 

   Lena Hagman Jan Loberg 

 

 §1 Mötets Öppnande 

  Ordf. Staffan Berg förklarade dagens möte öppnat. 

 

 §2 Godkännande av kallelse till mötet  

  Kallelsen godkändes. 

 

 §3 Val av justeringsmän.  

  Jan Stenfeldt och Bertil Ottosson valdes att justera dagens protokoll.  

      

 §4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för   

  verksamhetsåret 2019 

  Hårte hamnförenings styrelse. 

  Staffan Berg  Ordförande/firmatecknare 

  Jan Nilsson  Vice ordförande 

  Bertil Bergkvist Sekreterare 

  Jan Bäckman 

  Leif Sjöberg 

  Adjungerad Niclas Björkqvist Kassör/firmatecknare 

 

  Verksamhetsberättelsen redovisas för verksamhetsåret och   

   efterföljande tid fram till årsmötesdag.      

  Verksamhet under året 2019 

 Snygga räcken runt hamnstugans altan 

 Införskaffat 5 st bänkbord till hamnföreningen 

 Erik Bruno har genomfört utbildningar för hjärtstartare 

 Ny trästomme till midsommarstången 

 Grusat körvägar på hamnområdet 

 Sanerat Lupiner och städat 

 Slåtter och skötsel av gistvallar   

 

 Verksamtet 2020 t.o.m årsmötesdag 

 Kittade och nymålade fönster på hamnsstugan 



 

 §5 Kassarapport och revisionsberättelse. 

  Rörelseresultat 2019.  76184 kr 

  

 §6 Ansvarsfrihet för styrelsen 

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper och 

  förvaltning.   

 

 §7 Val av Ledamöter och suppl. I styrelsen 

  i tur att avgå Staffan Berg och Jan Bäckman som ordinarie 

  Suppleanter Niclas Björkqvist och Jan Loberg 

  Samtliga ledamöter omvaldes.       

              

 §8 Val av revisor och revisor suppleanter.   

  Valda blev som ordinarie Monica Edh  och Bengt Larsson 

  Suppleanter Kalle Berglöf och Lars Brusell. 

 

 §9 Val av valberedning 

   Bertil Ottosson och Jan Stenfeldt valdes till valberedning. 

  

 §10 Brygga för båtplatser med y-bommar längst ut på piren. 

  Båtplatsarrenden, kö-regler, avgifter. 

  Styrelsen presenterade planen att bygga en 45 meter lång brygga längs 

  yttre piren för båtplatser med y-bommar enligt ritning. 

  Staffan Berg presenterade ett förslag till regelverk för båtplatsarrenden, 

  kö-regler och avgifter. 

  Staffan och styrelsen färdigställer regelverket med avgifter för befintliga 

  båtplatser och båtplatser med y-bommar   

  Beslutade att avgifterna för befintliga platser o bodar blir 

  oförändrade för 2021 

   

 §11 Övriga frågor 

  Staffan har kollat. Ett permanent muddringstillstånd går inte att söka från 

  länsstyrelsen för att underhållsmuddra rännan till gammelhamnen  

  

    -vid mötet diskuterades möjligheter att hålla rännan öppen med  

   injektorpump 

  

    

  

  Vid protokollet  Justerat 

 

 

  Bertil Bergkvist  Jan Stenfeldt  Bertil Ottosson  


