Protokoll fört vid årsmötet 2009
för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens
Samfällighet
Tid: 2009-06-14 kl. 10:00 - 10:35

Plats: Norra Havsängens hamn

Tomtägarföreningen

§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Mötet hälsade de
nya medlemmarna Margareta&Anders Göransson och Barbro&Bengt Gestner välkomna
till föreningen.

§2 18 röstberättigade medlemmar var närvarande vid uppropet. Inga fullmakter
anmäldes.

§3 Mötet förklarades behörigt utlyst.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Till ordförande för mötet valdes Bengt Ericsson och som sekreterare valdes Kristina J
Eriksson. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lennart Nylund och Rein
Ömblus.

§6 Ordförande redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen för 2008/2009.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

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

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008/2009.

§9 I enlighet med valberedningens förslag valdes Björn Kronke till vice ordförande och
Kristina J Eriksson till sekreterare på två år. Till suppleant på två år valdes Birgitta
Olofsson och suppleant på ett år valdes Per Fredriksson.
Styrelsen för verksamhetsåret2009/2010 har därmed följande sammansättning:
Bengt Ericsson, ordförande (t.o.m. 2010)
Björn Kronke, vice ordförande (t.o.m 2011)
Bengt Brunnberg, kassör (t.o.m. 2010)
Kristina J Eriksson, sekreterare (t.o.m. 2011)
Birgitta Olofsson, suppleant (t.o.m 2011)
Per Fredriksson, suppleant (t.o.m. 2010)

§10 Jan-Paul von Beckerath omvaldes till revisor och Lennart Nylund till
revisorssuppleant, bägge på två år.

§11 Till valberedningen inför nästa årsmöte utsågs Kjell Liwgren och Claes Nord.

§12 Fastställdes oförändrade arvoden till styrelsen, revisor och valberedning, 3 000 kr.
Arvoden fördelas mellan de förtroendevalda av styrelsen

§13 Trivselreglernas lämnades oförändrade.

§14 Årsavgiften för tomtägarföreningen förblir oförändrad 700 kr. Avgiften ska betalas
senast den sista juli. Avgiften till vägsamfälligheten betalas samtidigt.

§15 Inga motioner har inkommit till Tomtägarföreningen.

§16 Inga övriga frågor anmäldes.

§17 Nästa årsmöte äger rum söndagen den 13 juni, 2010

§18 Ordföranden tackade för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Norra Havsängens Hamnfällighet

§1 Ordföranden öppnar mötet för Norra Havsängens Hamnsamfällighet efter en kort
paus. Beslut tagna under paragraferna 3, 4, 5, 9, 10, 11 och 13 gäller även för
samfälligheten.

§2 Upprop, 17 röstberättigade medlemmar var närvarande. Ingen fullmakt anmäldes.

§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 2008/2009.

§6 Bo Wallgren omvaldes till hamnfogde.

§7 Mötet beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen, på 3 000 kr. Vidare beslöts att
arvodet för hamnfogden förblir oförändrat.

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

§9 Inga motioner har inkommit till Samfälligheten.

§10 Mötet fastställde datum för upptagning och iläggning av bommarna:
Upptagning sker lördagen den 24 oktober 2010 och iläggning sker lördagen den 8 maj,
båda tillfällena vid kl. 13:00.

§11 Avgifterna för nätbodarna förblir oförändrade till 100 kr.

§12 Ordföranden tackade för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat.

Bengt Ericsson /Kristina J Eriksson
Ordförande /Sekreterare
Justeras:
Lennart Nylund/ Rein Ömblus

