Protokoll fört vid årsmöte 2005
i Norra Havsängens Tomtägar- och
Samfällighetsförening.
Tid: 2005-06-19 kl 10.00 - 11.30 Plats: Norra Havsängens hamn

Tomtägarföreningen

§ 1 Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Speciellt
välkomna hälsades de nya medlemmarna Karin och Magnus Söderlind 16:09 och AnnSofie och Jan-Olof Ohlsson 16:46.
Ordföranden meddelade att de träd som Magnus Söderlind rensat ur sin tomt och
placerat på planen vid brevlådorna är fritt att ta för den som så önskar.
Karl Karlbergs minne hedrades med en tyst minut.

§ 2 Vid uppropet befanns 26 röstberättigade medlemmar vara närvarande. Ingen fullmakt
redovisades. Beslöts att familjemedlemmar i fortsättningen inte behöver fullmakt för att
rösta för medlem. Med familjemedlemmar avses föräldrar, hustru/man/sambo samt barn
och barnbarn.

§ 3 Mötet förklarades behörigt utlyst.

§ 4 Dagordningen godkändes och fastställdes.

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

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004 - 2005, som varit utsänd, godkändes.

§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Jan-Paul von Beckerath och delades till de
närvarande. Resultat- och balansräkning för Tomtägarföreningen godkändes och
fastställdes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004-2005.

§ 9 I enlighet med valnämndens förslag valdes Kenneth Pehrsson till vice ordförande och
Sven Olof Ekholm till sekreterare på två år. Till suppleant på två år valdes Birgitta
Olofsson.
Styrelsen för verksamhetsåret 2005 - 2006 har därmed följande sammansättning:
Bengt Ericsson, ordförande (t o m 2006)
Kenneth Pehrsson, vice ordförande (t o m 2007)
Bengt Brunnberg, kassör (t o m 2006)
Sven Olof Ekholm, sekreterare (t o m 2007)
Hans Jungmark, suppleant (t o m 2006)
Birgitta Olofsson, suppleant (t o m 2007)
Enligt stadgarna tecknar ordförande och kassör föreningens firma var för sig.

§ 10 Jan-Paul von Beckerath omvaldes 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 lämnades oförändrade.

§ 14 Beslöts fastställa årsavgiften för 2005 till 900 kr att betalas senast 31:e juli.
Fastställdes en avgift på 100 kr vid för sent inbetald årsavgift.

§ 15 Inga motioner hade inkommit till Tomtägarföreningen.

§ 16 Övriga frågor. Stigen över berget mellan Norra och Södra Havsängen har stängts av
p g a att tomten som stigen går över har sålts och skall bebyggas. Styrelsen fick i
uppdrag att tillsammans med styrelsen för Södra Havsängen finna bästa möjliga lösning
för en ny gångväg.

§ 17 Nästa årsmöte äger rum söndagen den 18:e juni 2006 kl 10.00.

§ 18 Ordförande förklarade årsmötet i Norra Havsängens Tomtägarförening avslutat.

Med anledning av att det i år är 50 år sedan Norra Havsängen började bebyggas
serverades mousserande vin med tilltugg efter mötet.

Samfällighetsföreningen (Hamnen)

§ 1 Efter en ovanligt lång paus förorsakad av Tomtägarföreningens 50-årsfirande kunde
ordförande hälsa medlemmarna i Norra Havsängens Samfällighetsförening välkomna
och förklara årsmötet öppnat..
Ordförande konstaterade att beslut tagna i §§ 3, 4, 5, 9, 10, 11, och 13 under årsmötet
med Norra Havsängens Tomtägarförening också gäller för Norra Havsängens
Samfällighetsförening.

§ 2 Upprop. 21 röstberättigade medlemmar befanns närvarande. Ingen fullmakt
redovisades. I fortsättningen gäller samma som för Tomtägarföreningen d v s att
familjemedlem ej behöver fullmakt för att företräda medlem.

§ 3 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004 - 2005, 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 räkenskapssåret 2004 - 2005.

§ 6 Godkändes att 2.000 kr av det tidigare fastställda arvodet om totalt 4.000 till styrelse,
revisor och valnämnd belastar Samfällighetsföreningen. Arvordet till hamnfogden förblir
oförändrat, d v s 1.000 kr.

§ 7 Fastställdes årsavgiften till 600 kr d v s oförändrad. Avgiften skall vara inbetald
senast 31:e juli. Avgift för för sen betalning fastställdes till 100 kr.

§ 8 Årsmötet beslöt om följande tider för gemensam iläggning respektive upptagning av
y-bommarna: Upptagning sker lördagen den 29 oktober 2005 kl 13.00 och iläggning
lördagen den 6 maj 2006 kl 13.00.

§ 9 Bo Wallgren fick fortsatt förtroende som hamnfogde.

§ 10 Bo Fransson har motionerat om att Samfälligheten skall inköpa en länspump för att
på så vis försöka rensa hamnbassängen från det ökande lagret av slam. Beslöts att göra
prov med den föreslagna utrustningen och om provet visar sig positivt inköpa en
länspump med nödvändig utrustning till Hamnen. Kostnad ca 8.000 kr. Bo Fransson och
Bo Wallgren handlägger. Jan-Olof Ohlsson förklarade sig villig att hjälpa till vid
anskaffandet.
Beslöts att den igenvuxna boulebanan rensas av de som nyttjar den.
Diskuterades ev sammkomst (fest) i hamnen med anledning av Tomtägarnas 50årsjubileum. Ingen anmälde sig till en eventuell festkommitté, varför frågan först föll. Litet
senare aktualiserades den igen av Thomas Helinder som föreslog en "spontan fest" med
kort varsel, där var och en medför egen mat och dryck. Förslaget tilltalade många, men
ingen ville åta sig ett samordningsansvar, även om Tomas formellt utsågs till
"festgeneral"! Beslöts att om någon känner lust och ansvar att utannonsera en
sammankomst så skall detta annonseras på anslagstavlorna och via hemsidan och
internet, med angivande av tid, plats och förutsättningar.
Ordförande meddelade, på fråga av Bo Fransson, att hamnplanen ej kan användas till
helikopterlandningsplats så länge vi har en grusad boulebana där.
Nätupphängningsstolparna kan därför stå kvar.
På förslag av Kell Liwgren skall nätbodarna snyggas upp. Detta sker vid en arbetsdag
lördagen 2 juli kl 10.00, Liwgren svarar för att färg och annan nödvändig utrustning
anskaffas. Kostnaderna faller i första hand på nätbodsägarna och eventuellt delvis på
Hamnföreningen. Fördelningen görs i samråd mellan kassör och revisor.
Beslöts slutligen att numrera nätbodarna efter innehavarens båtplatsnummer, samt
uppdra till sekreteraren att upprätta en lista över innehavarna som inplastas och anslås
på bodarna.

§ 11 Nästa årsmöte i Hamnsamfälligheten hålles söndagen 18 juni 2006, direkt efter

Tomtägarföreningens möte.

§ 12 Ordförande tackade de närvarande för konstruktivt deltagande i mötet och
förklarade det för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Sven Olof Ekholm Bengt Ericsson
Justeras Justeras

Kjell Liwgren Bo Fransson
Manuellt justerat protokoll finns hos ordföranden, sekreteraren och på Norra Havsängens
anslagstavla.

