Protokoll fört vid årsmötet 2013 i Norra Havsängens samfällighetsförening
Tid: 2013‐06‐16 kl. 10.00 – 11.00
Plats: Norra Havsängens hamn

§1
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§2
22 röstberättigade fastighetsrepresentanter var närvarande vid uppropet, samt 4 fullmakter
redovisades.
§3
Till ordförande för mötet valdes Bengt Ericsson och som sekreterare valdes Anders
Göransson. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gunilla Källberg och Kjell Liwgren.
§4
Ordföranden redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen, bl.a rep. av hamnen, rep.
av Y‐bommar samt aktuell situation kring vägar och vatten.
§5
Kassören föredrog samfällighetens kostnader, intäkter och balansräkning.
§6
Föreningens revisor Jan Paul von Beckerath tillstyrkte resultatet
§7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012‐2013.
§8
Ordföranden informerade om behovet av renovering av pumpanläggningen till en kostnad
av ca. 230.000 kr.
§9
Mötet beslutade enhälligt att påbörja renoveringen i anslutning till stängningen av
sommarvattnet.

§10
Mötet beslutade att nuvarande nivåer på arvoden fortsatt skall gälla. Dvs. 6.000kr att fördela
inom styrelsen samt 3.000kr för vattenansvariga och för hamnfogden 1.200kr.
§11
Beslöts att årsavgiften för 2013‐2014 blir: GA:5 Hamnen 1500kr, GA:15 Vägar &
Grönområden 1.400kr, GA:16 Vattenanläggningen 100kr
§12
Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes.
Styrelse för 2013
Ordf. Bengt Ericsson, t.o.m 2014
Vice Ordförande, Nicklas Tjäder t.o.m 2014
Kassör, Bengt Brunnberg tom 2014
Sekr/Ledamot Anders Göransson t.o.m 2015
Ledamot/Sekr. Bengt Gestner t.o.m. 2014
Suppleant Anna Pallin t.o.m. 2014
Styrelsen tecknas var för sig av ordförande och kassör.
§13
Till revisor valdes Jan Paul von Beckerath och till revisorsuppleant Lennart Nylund
§14
Till valberedningen valdes Elisabeth Törnberg och Kjell Liwgren
§15
Beslöts att bomupptagning sker lördagen den 19/10 2013 kl:13.00 och bomiläggning
lördagen den 10/5 2014 kl: 13.00
Beslöts att nästa årsmöte äger rum söndagen den 15 juni 2014 kl 10.00

§16
Arbetsdag bestämdes till lördagen den 6/7 kl 10.00 Samling i hamnen.
Kerstin Stenholm åtog sig att under hamnfogdens sjukdomstid sköta hamnområdet.
§17
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på anslagstavlorna, hemsidan och hos sekreteraren.
§18
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bengt Ericsson

Anders Göransson

Ordförande

Sekreterare

Justeras

Gunilla Källberg

Justeras

Kjell Liwgren

