Årsmötesprotokoll, Nord-Kosters Hamnförening, torsdagen den
14 februari 2008 klockan 18.00 i Fiskargården
Närvarande: (se röstlängd)
§1.	

 Till mötesordförande valdes Seved Gren och till mötessekreterare valdes Lars-Ove Loo.
§2. 	

 Justering av röstlängd. Skickas runt och skrivs på.
§3. 	

 Till justeringsmän valdes Håkan Johansson och Robert Svorén.
§4. 	

 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst besvarades med ett ja.
§5. 	

 Styrelsens verksamhetsberättelse jämt redovisningshandlingar godkändes.
§6.	

 Revisorernas (Nils-Åke Johander och Roy Andreasson) berättelse godkändes.
§7.	

 Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning och beslut med anledning av årets vinst. Se bilagor.
Godkändes.
§8.	

 Mötet gav ansvarsfrihet åt styrelsen.
§9.	

 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna. Mötet beslöt om oförändrade arvoden.
§10.	

 Budgeten ej förbered osäkra utgifter för 2008. Mötet beslöt att skjuta på budgeten.
§11.	

 Val av 3 styrelseledamöter (har varit Seved Gren, Jan-Åke Andreasson och Lars-Ove Loo). Alla omvaldes.
§12.	

 Val av suppleanter. Mötet beslöt att slopa suppelanterna.
§13.	

 Val av revisorer (har varit Nils-Åke Johander och Roy Andreasson). Båda omvaldes. Till revisorssupleant
valdes Niklas Nilsson.
§14.	

 Val av valberedning (har varit Göran Lyth och Åsa Deiver). Båda omvaldes.
§15.	

 Övriga ärenden som enligt lag eller stadgar kan förekomma på stämman: Sigvard Andreasson föreslog att
hamnföreningen skall bygga en redskapsbod med vidhängande regnskydd för resande sommartid. Styrelsen fick i
uppdrag att arbeta med frågan. Ingmar Tobiasson frågade om det skall finnas brandsläckare på kajområdet. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka frågan och sätta ut nödvändiga brandsläckare. Göran Lyth frågade om slipens
skick. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka frågan och komma med förslag. Sigvard Andreasson förslår bättre
ordning på kajen. Hamnansvarig försöker att hålla ordning på kajområdet. Förslag från Ingmar Tobiasson om solpaneler till duscharna. Förslag om informationstavlor på Fiskargården kom upp. Styrelsen fixar det. Håkan Johansson förslår att vi succesivt byter ut de gamla flytbryggorna till nya vid Lotsbryggan. Detta medan man ännu kan få
betalt för de gamla. Förslaget till önskelistan. Han föreslog också byte till andra typer av containers (med små inkast), för många sommargäster slänger sina blandade sopor i de befintliga vilket då skulle kunna undvikas. Thorleif
Thorlin ansöker om att bygga sjöbod på samfälldheten öster om Lotsbryggan. Mötet avslog ansökan. Kaj reserverar sig mot beslutet. Styrelsen bör utreda frågan. Björn Tobiasson ansöker om att få riva den gamla sjöboden och
bygga en ny. Styrelsen bereder ärendet. Niklas Nilsson frågar om hans redskap kan ligga på kajen. Ok från mötet.
§16.	

 Avslutning av mötet.
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