Protokoll fört vid årsmöte 2010 för Norra Havsängens Tomtägarförening
och Norra Havsängens Samfällighetsförening
Tid: 2010-06-13
Plats: Norra Havsängens Hamn
§1
Ordföranden förklarade mötet öppnat, vilket inledes med en tyst minut för de under året bortgångna
medlemmarna Margit Lood och Naima Karlberg, varefter ordföranden hälsade den nya medlemmen Eva Roll
välkommen till föreningen.
§2
24 röstberättigade medlemmar var närvarande vid uppropet. Inga fullmakter anmäldes.
§3
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§4
Dagordningen fastställdes.
§5
Till ordförande valdes Bengt Ericsson och som sekreterare valdes Anders Göransson.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lennart Nylund och Gunnar Eklund.
§6
Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen 2009/2010.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
§7
Föreningens/Samfällighetens revisor Jan-Paul von Beckerath, läste upp bägge revisionsberättelserna för
Tomtägarföreningen resp. Samfällighetsföreningen. Resultat och balansräkningar fastställdes och godkändes.
§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009/2010.
§9
Ordföranden informerade om innebörden av den nya samfälligheten.
§ 10
Mötet beslöt att överföra Tomtägarföreningens verksamhet, tillgångar och skulder till Samfällighetsföreningen
och att Tomtägarföreningen därefter upplöses.
§ 11
Mötet beslöt att anta de föreslagna nya stadgarna för Samfällighetsföreningen.

§ 12
Mötet beslöt att på försök slopa trivselreglerna under verksamhetsåret 2010-2011. Dock påpekade ordföranden
att sommarvattnet enligt den nya lantmäteriförrättningen endast får användas för hushållsförbrukning, ej för
uppfyllning av pooler, biltvätt eller bevattning av gräsmattor.
§ 13
I enlighet med valberedningens förslag till styrelse valdes Bengt Ericsson till ordförande på två år. Övriga
ledamöter Bengt Brunnberg två år, Per Fredriksson och Anders Göransson på ett år. Bengt Gestner valdes till
suppleant på ett år.
§ 14
Jan-Paul von Beckerath omvaldes till revisor och Lennart Nylund till revisorssuppleant.
§ 15
Till valberedningen inför nästa årsmöte valdes Kjell Liwgren och Elisabeth Törnberg.
§ 16
Till hamnfogde valdes Bo Wallgren.
§ 17
Fastställande av arvorden för föreningens funktionärer. Styrelsen föreslår oförändrade arvorden, 6.000 kronor,
till styrelse, revisor och valberedning. Arvorden fördelas mellan förtroendevalda av styrelsen. För
vattenansvariga 3.000 kr och 1.200 kr för hamnfogden.
§ 18
Fastställande av årsavgift för GA:15 Vägar och Grönområden, samt GA:16, Sommarvattenanläggning. Efter
förslag från revisorn Jan-Paul Beckerath beslutades avgiften till 2.000kr/år. Avgiften kan om så önskas delas på
två inbetalningar. Dock skall slutbetalning vara gjord före 2010-12-31.
§ 19
Fastställande av årsavgift för GA:3 Hamnen till 0 kronor.
§20
Fastställande av årsavgift för nätbodarna till 0 kronor.
§ 21
Inga motioner inkomna.
§ 22
Fastställande av datum för upptagning resp. iläggning av bommar till 2010-10-23 resp. 2011-05-07.
§23
Datum för nästa årsmöte 2011-06-12 kl. 10.00 Plats: Hamnen.
§24
På fråga från vägföreningen, Edeby-Havsängens Samfällighetsförening, fastställdes av årsmötet att vi inte har
något intresse av extra frivillig utdebitering för fastboende.

Beslöts vidare att inga arvorden utbetalas i samband med arbetsdagar, dessa ersätts av en god catering med
dryck. Styrelsen föreslog en lördag i början av juli som lämplig arbetsdag. Styrelsen skickar ut förslag på
lämpligt datum. Arbetsdagen avser i främsta hand att röja upp kring vägen ner till hamnen och eventuellt
återskapa boulebanan.

§ 25
Mötesprotokoll kommer att sättas upp på anslagstavlorna, läggas ut på hemsidan samt finnas tillgängligt hos
ordförande och sekreterare.

§26
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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