
Protokoll fört vid årsmötet 2011 i Norra Havsängens samfällighetsförening 
 
Tid: 2011-06-12  kl. 10:00 – 11:35 
Plats:  Norra Havsängens hamn 
 
 
§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Ordföranden hälsade speciellt 
 de nya medlemmarna: Eva Loven & Johnny Kedland, Jessica Forsberg & Niclas Tjäder, Frida & 
 Niclas Bergman samt Romana Wild välkomna. 
 
 18 röstberättigade medlemmar var närvarande vid uppropet. En  fullmakt anmäldes. 
 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§2 Till ordförande för mötet valdes Bengt Ericsson och som sekreterare valdes Anders Göransson.  
 
§3 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Kjell Liwgren och Svante Andersson. 
 
 Ordförande redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen för 2010/2011. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
 Kassören föredrog samfällighetens kostnader , intäkter och balansräkning 
 
 I revisorns frånvaro föredrog ordföranden revisionsberättelsen. 
 
§5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011 
 
§6 Årsmötet beslutade att styrelsen går vidare i arbetet med att ta in kostnadsförslag för  
                           renovering, alternativt ny sommarvattenanläggning. 
 
 Beslöts att undersöka möjligheten att anlägga badstrand nordöst vår hamn. 
                          Till detta utsågs en arbetsgrupp bestående av Bengt Ericsson, Bengt Gestner  
                          Eva Roll och Kenneth Pehrsson 
 
 Motioner angående upprättande av godiskiosk, studsmatta, gungor och liknande utrustning. 
                          Styrelsen är  idag inte beredd att påta sig ansvaret för lekutrustning på en offentlig lekplats. 

Kostanden för att anlägga en lekplats som uppfyller gällande normer för säkerhet bedöms också 
som relativt stor. Mötet beslöt dock att Johnny Kedland undersöker förutsättningarna för att 
föreningen införskaffar en studsmatta att placeras på lämplig plats . Johnny erbjöd sig också att 
ansvara för tillsyn och skötsel av en ev. studsmatta. 

 
§7                       Mötet godkände styrelsens förslag till arvoden. 6.000 kronor, till styrelse, revisor och 

valberedning. Arvoden fördelas mellan förtroendevalda av styrelsen. För vattenansvariga 3.000 
kr och 1.200 kr för hamnfogden. 

.  
 
§8                       Mötet godkände styrelsens förslag på årsavgifter, 1500kr för GA:15 Vägar&Grönområden, 

500kr för GA:16 Sommarvatten och 0kr för GA:5 Hamnen. . 
 
§9 Mötet valde följande personer till styrelsen Anders Göransson, ledamot på två år, Pär 

Fredriksson, ledamot på två år, Jessica Forsberg, suppleant på ett år  samt  Bengt Gestner 
suppleant på ett år.  

. 
 
§10 Till revisor valdes Jan-Paul von Beckerath på ett år, samt Lennart Nylund som revisorsuppleant 

på ett år. 
 
§11 Till valberedning valdes Elisabeth Törnberg och Kjell Liwgren  
 
 



  
§12 Beslöts att bomupptagning sker kl 13.00, lördagen den 15:e oktober och bomiläggning                            

kl 13.00 lördagen den 5:e maj 2012. 
 
§13 Arbetsdag är planerad till den 16:e juli. Styrelsen återkommer med närmare info. 
 
 Styrelsen skall försöka få tag i en projektansvarig för reparation av Y-bommarna 
 
 Nästa årsmöte hålls  söndagen 10 juni 2012, kl 10.00 i hamnen 
 
§14 Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på anslagstavlorna, hemsidan och hos sekreteraren. 
   
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
Bengt Ericsson   Anders Göransson 
Ordförande   Sekreterare 
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Kjell Liwgren   Svante Andersson 
 
 
 
 
  


