Protokoll fört vid årsmötet 2008
för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens
Samfällighet
Tid: 2008-06-15 kl. 10.00 - 11.45

Plats: Norra Havsängens hamn

Tomtägarföreningen

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Mötet hälsade den nya
medlemmen Björn Kronke med familj välkommen i föreningen.
Ulla Bäckmans minne hedrades med en tyst minut.

§2 23 röstberättigade medlemmar var närvarande vid uppropet. Inga fullmakter
anmäldes.

§3 Mötet befanns vederbörligen utlyst.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Till ordförande för mötet valdes Bengt Ericsson och som sekreterare valdes Jan Olof
Ohlsson. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes S O Ekholm och Lennart
Nylund.

§6 Ordförande redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen för 2007/2008 vilken
har utsänds tillsammans med kallelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§7 Föreningens revisor, Jan-Paul von Beckerath, läste upp revisionsberättelsen. Resultat
och balansräkning godkändes och fastställdes.

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007 - 2008.

§9 Mötet beslöt att följa valberedningens förslag med omval av samtliga
styrelseledamöter. Styrelsen för 2008/2009 fick därmed följande funktionärer:
Bengt Ericsson, ordförande (t.o.m. 2010)
Kjell Liwgren, vice ordförande (t.o.m. 2009)
Bengt Brunnberg, kassör (t.o.m. 2010)
Jan Olof Ohlsson, sekreterare (t.o.m. 2009)
Kristina Eriksson, suppleant (t.o.m. 2010)
Birgitta Olofsson, suppleant (t.o.m. 2009)

§10 Mötet beslöt omval av Jan-Paul von Beckerath som revisor och Lennart Nylund som
revisorssuppleant. Båda valdes på ett (1) år.

§11 Till valberedning utsågs S O Ekholm och Kenneth Pehrsson.

§12 En motion från S O Ekholm och Kenneth Pehrsson föreslår en höjning av arvodet till
styrelsen från 5000 kronor fördelat på Tomtägarföreningen och Hamnsamfälligheten till
6000 kronor. Mötet gav sitt bifall till motionen. Fördelningen av arvodena beslutas av
styrelsen.
Vattenansvariga fick en höjning av arvodet till 1500 kronor.

§13 Trivselreglerna förblir oförändrade, Ordförande framförde en önskan att hundar ska
hållas kopplade inom området.

§14 Årsavgiften för Tomtägarföreningen förblir oförändrad 700 kronor. Avgiften ska
betalas senast den sista juli. Avgiften till vägföreningen betalas samtidigt.

§15 Tre motioner och ett förslag från styrelsen har inkommit.
1. Lennart Nylund föreslår vägnamnskyltar i området.
Mötet har efter röstning beslutat att följa styrelsens förslag. Lennart Nylund får därmed i
uppdrag att bilda en arbetsgrupp som i samråd med fastighetsägarna kommer överens
om namnförslag, tar fram en genomförandeplan och ett kostnadsförslag.

2. Nylund/Elliot har även motionerat om utplacering av farthinder.

Mötet beslutar att en "30"skylt sätt upp vid infarten i stället för den "20" skylt som sitter
där idag. Även en hänsynsskylt ska sättas upp. Mötet vill också uppmana alla att visa
hänsyn så vi slipper bl.a. damm från torra vägbanor.
I och med mötes beslut avslogs därmed motionen.

3. S O Ekholm och Kenneth Pehrsson har inlämnat en motion om höjning av
styrelsearvoden. Motionen har redan behandlats under § 12.
Förslag från styrelsen att bilda en gemensam samfällighet av tomtägarföreningen,
hamnen och nätbodarna.
Mötet röstade med stor majoritet för att en ansökan lämnas till lantmäteriet. Ärendet bör
först beredas, och förslaget är att ta hjälp av kunniga personer i föreningen eller utifrån
för att underlätta handläggningen på lantmäteriet och därmed minska
förrättningskostnaderna.

§16 Nästa möte äger rum den 14 juni 2009.

§17 Ordförande tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Norra Havsängens Hamnsamfällighet

§1 Ordförande öppnade mötet för Norra Havsängen hamnsamfällighet efter en kort paus.
Beslut tagna under paragraferna 3,4,5,9,10,11,och 13 gäller även för samfälligheten.

§2 Upprop, 19 röstberättigade medlemmar var närvarande. Ingen fullmakt redovisades.

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§4 Samfällighetens revisor, Jan-Paul von Beckerath, läste upp revisionsberättelsen.
Resultat- och balansräkning godkändes och fastställdes.

§5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007/2008.

§6 Mötet beslöt välja Bo Wallgren som hamnfogde.

§7 Mötet beslutade att arvodet till styrelsen på 3000 kronor ska belasta samfälligheten
och i likhet med övriga arvoden så ökades arvodet till hamnfogden till 1200 kronor.

§8 Årsavgiften för Samfälligheten förblir oförändrad 500 kronor. Avgiften ska betalas
senast den sista juli.

§9 En motion har inkommit samt ett förslag från styrelsen.

1. Y-bommar.
S O Ekholm och Kenneth Pehrsson föreslår att bommarna ska ägas gemensamt av
samfällighetens medlemmar.
Styrelsen meddelar med anledning av förslaget att Y-bommarna inte är en privat
egendom utan ägs av samfälligheten och kan därmed förnyas eller repareras genom ett
styrelsebeslut. Mötes beslutade därmed att avslå motionen.

2. Inköp av ett mindre elverk till hamnen
Mötet beslöt att enligt styrelsens förslag inköpa ett mindre elverk till hamnen och förvara
det hos hamnfogden i fogdens nätbod.

§10 Mötet fastställde datum för upptagning och i läggning av bommarna:
Upptagning sker lördagen den 25 oktober 2008 klockan 13.00 och iläggning sker
lördagen den 9 maj 2009.

§11 Avgiften för nätbodarna förblir oförändrad 100 kronor.

§12 Ordförande tackade alla närvarande för aktivt deltagande och hälsade alla välkomna
till nästa årsmöte som blir den 14 juni 2009.

Bengt Ericsson Jan Olof Ohlsson
Ordförande Sekreterare
Justeras Justeras
S O Ekholm Lennart Nylund

