Protokoll fört vid årsmötet 2015 i Norra Havsängens Samfällighetsförening,
org. Nr. 716417-1840
Tid: 2015-06-14 kl. 10.00-11.00
Plats: Hamnen - Norra Havsängen

Mötets öppnande
Ordföranden Niclas Tjäder förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§1 Upprop
19 av 49 röstberättigade fastigheter var representerade vid uppropet.
Mötesdeltagarna tillstyrkte att årsmöteskallelsen hade gått ut till medlemmarna på ett
korrekt sätt.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Niclas Tjäder valdes till ordförande och Bengt Gestner valdes till sekreterare.

§3 Val av två justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän och rösträknaren valdes:
Anna Pallin (16:41) och
Eva Durhan (16:36)
§4 Styrelsens och revisorernas berättelser
Ordföranden Niclas Tjäder redogjorde för verksamheten i enlighet med kallelsen utskickad
verksamhetsberättelse. Niclas redogjorde också för föreningens ekonomi i enlighet med den
med kallelsen bifogade dokumentationen rörande balansräkning, resultat och budget för
nästkommande räkenskapsår.
Revisor Jean-Paul von Beckerath redovisade resultatet av revisionen som ej gav anledning till
anmärkning.

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2014 till 30 april 2015.
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§6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
Inga framställningar från styrelsen. Inga motioner från föreningens medlemmar har
inkommit.

§7 Ersättningar
Inga ändringar jämfört med föregående räkenskapsår dvs förslag enligt:
6.000 kronor att fördela inom styrelsen
1.500 kronor till vattenansvarig
1.200 kronor till hamnfogden
Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§8 Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd
Föreningsavgifter i enlighet med kallelsen bifogad budget:
G:a 3: Hamnen
300 kronor
G:a 15: Vägar och grönområden 1.600 kronor
G:a 16: Vattenanläggningen
900 kronor
Senaste betalningsdag: 15 augusti 2015. Förseningsavgift: 100 kronor.
Till ovanstående tillkommer avgift för vägunderhåll av gemensam väg från Edeby enligt eget
beslut från vägföreningens årsmöte 27 juni 2015.

§9 Val av styrelse
Valberedningens förslag föredrogs av Kjell Liwgren (16:51):
Ordförande: Niclas Tjäder (16:25), fyllnadsval 1 år t.o.m. årsmöte 2016
Ledamot: Kerstin Stenholm (16:50), fyllnadsval 1 år t.o.m. årsmöte 2016
Ledamot: Bengt Brunnberg (16:38), valdes på 2 år t.o.m. årsmöte 2017
Ledamot: Bengt Gestner (16:44), valdes på 2 år t.o.m. årsmöte 2017
Suppleant: Anna Pallin (16:41) valdes på 1 år t.o.m. årsmöte 2016
Valberednings förslag godkändes enhälligt av mötet.
§10 Val av revisor och revisorsuppleant
Förslag:
Revisor: Jean-Paul von Beckerath ((16:31)
Revisorsuppleant: Lennart Nylund (16:16)
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Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§11 Val av valberedning
Förslag:
Kjell Liwgren (16:51)
Peter Wåtz (16:09)
Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§12 Datum för bomupptagning/iläggning samt tid för nästa årsmöte
Förslag:
Bomupptagning: lördag 17 oktober 2015
Bomiläggning: lördag 14 maj 2016
Nästa årsmöte: söndag 12 juni 2016
Förslaget godkändes enhälligt av mötet.

§13 Övriga frågor
•

•
•
•

•
•

Arbetsdag lördag 11 juli 2015 kl. 10.00. Plats: Hamnen
o Möjliga aktiviteter:
o Resa upp den omkullblåsta dansbanehytten
o Ta bort ’dansgolvet’ och anlägga ny boulebana på samma plats
o Städning, röjning, ……
Sensommarfest/knytkalas: 15 augusti 2015 kl. 16.00. Plats: Hamnen
Samfällighetens del av vägnätet kommer att grusas. Arbetet är beställt av Tagessons.
Hamnbassängen och inlopp därtill bedöms vara i grundaste laget. Föreningen
undersöker kostnader och förutsättningar (t.ex. krav på miljöprovning) för muddring
av hamnbassängen och sprängning i inloppet.
Mer sand till stranden. Styrelsen beställer.
Fler bord behövs. Styrelsen beställer.

§14 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlor, på hemsidan samt hos
sekreteraren. Det kommer också att skickas ut via e-mail.
Mötet avslutades
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