
Protokoll fört vid årsmötet 2012 i Norra Havsängens samfällighetsförening

Tid: 2012-06-10 kl. 10:00 – 11:00
Plats: Norra Havsängens hamn

§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

§2 24 röstberättigade fastighetsrepresentanter var närvarande vid uppropet

§3 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Till ordförande för mötet valdes Bengt Ericsson och som sekreterare valdes Anders Göransson. 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Margareta Elliot och Sven Olof Ekholm

§6 Ordförande redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen för 2011 och förtydliganden kring 
arbetet med nya badplatsen samt reparation av Y-bommar.

§7 Kassören föredrog samfällighetens kostnader, intäkter och balansräkning

§8 Föreningens revisor Jan Paul von Beckerath  tillstyrkte resultatet

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012

§10 Ordföranden informerade om behovet att reparera norra sidan av hamnen, samt pågående dialog 
med entreprenör gällande renovering av vattenanläggningen. Nytt vattenprov tas under 
högsäsong

§11 Beslöts att nuvarande styrelsearvoden behålls, dvs. 6000:- att fördela inom styrelsen, samt för 
vattenansvariga 3000:-  och hamnfogden 1200:-

§12 Beslöts att årsavgiften för 2012-2013 blir: GA:5 Hamnen 800:-, GA:15 Vägar&Grönområden 
1500:- samt GA:16 Vattenanläggningen 300:-

                          Summa: Fastighet med båtplats 2600:- , övriga 1800:-
                          Sista datum för betalning 31/8-2012.

§13                   Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes. Styrelsen för 2012
Ordförande: Bengt Ericsson, tom.2014
Vice Ordförande: Niclas Tjäder, tom. 2014
Kassör: Bengt Brunnberg, tom. 2014
Sekreterare: Anders Göransson, tom. 2013
Ledamot: Per Fredriksson, tom. 2013
Suppleant: Bengt Gestner, tom. 2013

                        
                          Styrelsen tecknas var för sig av ordförande och kassör

§14 Till revisor valdes Jan Paul von Beckerath och till suppleant Lennart Nylund 

§15                    Till valberedningen valdes Elisabeth Törnberg och Kjell Liwgren  

§16                    Beslöts att bomupptagning sker lördagen den 13/10 2012, kl:10.00 och bomiläggning lördagen 
den 11/05 2013, kl: 10.00. .

§17 Arbetsdag bestämdes till lördagen den 14/7 2012, kl:10.00. Samling i Hamnen.
                          Elisabeth Törnberg och Kerstin Stenholm arrangerar mat och dryck.



§18 Beslöts att nästa årsmöte äger rum söndagen 16 juni 2013, kl:10.00.

§19 Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på anslagstavlorna, hemsidan och hos sekreteraren
 

§20 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Bengt Ericsson Anders Göransson
Ordförande Sekreterare

Justeras: Justeras:

Margareta Elliot                                                   Sven Olof Ekholm

 


