Protokoll fört vid årsmöte i Norra Havsängens Tomtägaroch Samfällighetsförening.
Tid: 2004-06-20 kl 10.00 - 11.30

Plats: Norra Havsängens hamn

Tomtägarföreningen

§ 1 Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Laura Laaksonens och Olle Cleves minnen hedrades med en tyst minut.

§ 2 Upprop. 22 röstberättigade medlemmar var närvarande. En fullmakt redovisades.

§ 3 Mötet förklarades behörigt utlyst.

§ 4 Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 5 Till ordförande för mötet valdes Bo Fransson och som sekreterare Sven Olof Ekholm.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gunnar Eklund och Kjell Liwgren

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2003 - 2004, som varit utsänd, godkändes.

§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp och delades till de närvarande. Resultat- och
balansräkning för Tomtägarföreningen godkändes och fastställdes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003-2004.

§ 9 I enlighet med valnämndens förslag valdes Bengt Eriksson till ordförande och Bengt
Brunnberg till kassör på två år. Kenneth Pehrsson valdes till vice ordförande på ett år och

till suppleant på två år valdes Hans Jungmark.
Styrelsen för verksamhetsåret 2004 - 2005 har därmed följande sammansättning:
Bengt Ericsson, ordförande (t o m 2006)
Kenneth Pehrsson, vice ordförande (t o m 2005)
Bengt Brunnberg kassör (t o m 2006)
Sven Olof Ekholm, sekreterare (t o m 2005)
Hans Jungmark, suppleant (t o m 2006)
Birgitta Olofsson, suppleant (t o m 2005)
Enligt stadgarna tecknar ordförande och kassör föreningens firma var för sig.

§ 10 Jan-Paul von Beckerath valdes till revisor och Maila Orädd till revisorssuppleant,
bägge på ett år.

§ 11 Till valberdning inför nästa årsmöte utsågs Gunnar Eklund och Sven Uddsjö.

§ 12 Fastställdes arvoden till styrelse, revisor och valnämnd till sammanlagt 4.000, varav
Tomtägarföreningen betalar 2.000 kr och Samfällighetsföreningen 2.000 kr. Arvodet
fördelas mellan de förtroendevalda av styrelsen.

§ 13 Trivselreglerna, som utdelats i brevlådorna före mötet och som är identiska med de
som fastställdes vid förra årsmötet, godkändes.

§ 14 Beslöts sänka årsavgiften för 2004 från 1.100 kr till 900 kr att betalas senast 31:e
juli. Fastställdes en avgift på 100 kr vid för sent inbetald årsavgift.

§ 15 Elisabeth Törnberg hade inkommit med tre motioner.
1. Ersätt de individuella sopsäckarna med en gemensam container för hela området. En
majoritet av årsmötet röstade mot förslaget som därför inte behandlas vidare
2. Röj hamnplanen så att en räddningshelikopter kan landa. Enligt tidigare besked kan
inte helikoptern landa på en grusplan p g a risken för uppvirvlande grus i rotorn. Styrelsen
fick i uppdrag att undersöka frågan vidare.
3. Sätt upp en skylt i hamnen som talar om att den tillhör Norra Havsängen. Förslaget
avstyrktes av årsmötet.

§ 16 Övriga frågor. Ordföranden informerade att en tvist uppstått mellan vår
vägentreprenör och delar av vägföreningens styrelse, en tvist som kan resultera i att vi
måste byta entreprenör.

§ 17 Nästa årsmöte äger rum söndagen den 19:e juni 2005 kl 10.00.

§ 18 Ordförande förklarade årsmötet i Norra Havsängens Tomtägarförening avslutat.

5 minuters paus.

Samfällighetsföreningen (Hamnen)

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna i Norra Havsängens
Samfällighetsförening välkomna. Ordförande konstaterade att beslut tagna i §§ 3, 4, 5, 9,
10, 11, 13 och 16 under årsmötet med Norra Havsängens Tomtägarförening också gäller
för Norra Havsängens Samfällighetsförening.

§ 2 Upprop. 17 röstberättigade medlemmar befanns närvarande. En fullmakt

§ 3 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2003 - 2004, som varit utsänd, godkändes.

§ 4 Revisionsberättelsen lästes upp och delades ut. Den utdelade resultat- och
balansräkningen för Samfällighetsföreningen godkändes och fastställdes.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003 - 2004.

§ 6 Godkändes att av det tidigare fastställda arvodet om totalt 4.000 till styrelse, revisor
och valnämnd belastar 2.000 kr Samfällighetsföreningen.

§ 7 Till hamnfogde för kommande verksamhetsår utsågs Bo Wallgren. Fastställdes
arvodet till 1000 kr, d v s oförändrat.

§ 8 Fastställdes årsavgiften till 600 kr med anledning av det ökade kostnaderna för att
hålla hamnen ren från tång. Avgiften skall vara inbetald senast 31:e juli.

§ 9 Årsmötet beslöt att systemet med gemensamma dagar för bom-iläggning respektive
upptagning skall fortsätta. Fastställdes följande tider: Upptagning sker lördagen den 6
november 2004 kl 13.00 och iläggning lördagen den 7 maj 2005 kl 13.00.

§ 10 Övrigt. Saletti har krävt att samtliga bomfästen på hamnens yttre kaj skall flyttas så
att större plats bereds för hans båtplats (vilken är den innersta, båtplats nr 17) . Styrelsen
har gjort praktiska prov med att förtöja en båt av normal storlek på Salettis plats, vilket
har kunnat göras med visst besvär. Årsmötet avslog Salettis krav, men uppdrog till
styrelsen att försöka förbättra tillgängligheten till båtplats 17 genom att vinkla ut bommen
ca 10 cm.
Beslöts att nätbodarna skall vara försäkrade även fortsättningsvis.
Diskuterades om även pumphusen skall vara försäkrade. Uppdrogs till styrelsen att
utreda och handlägga frågan.

§ 11 Nästa årsmöte i Hamnsamfälligheten hålles söndagen 19 juni 2005, direkt efter
Tomtägarföreningens möte.

§ 12 Ordförande tackade de närvarande för konstruktivt deltagande i mötet och
förklarade det för avslutat.
Den avgående ordföranden och den likaledes avgående kassören avtackades av
årsmötet med applåder.
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