Årsmötesprotkoll Nord-Kosters Hamnförening söndagen den 15 mars 2009 klockan
10.00 i Fiskargården
Närvarande: se röstlängd.
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Årsmötet öppnas.
Val av ordförande och sekreterare för mötet: Seved Green valdes till ordförande och
Lars-Ove Loo valdes till sekreterare.
Justeringsmän: till justeringsmän valdes Klas-Göran Johander och Lars Svorén.
Fråga om mötet behörigen utlysts: godkändes.
Röstlängd: röstlängden godkände.
Verksamhetsberättelse: lästes upp och godkändes.
Revisorernas berättelse: godkändes.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Arvoden: mötet beslöt om oförändrade arvoden. Ersättning för arbete i hamn mm.
Styrelsen föreslog att höja från 100 kr till 120 kr per timma. Mötet godkände höjningen.
Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter: 3 styrelseledamöter skulle avgå
Klas-Göran Johander, Sigvard Andreasson och Håkan Johansson och alla omvaldes.
Val av revisorer jämte revisorssuppleanter: Nils-Åke Johander och Roy Andreasson
har varit ordinarie revisorer och Niklas Nilsson har varit suppleant. Alla omvaldes.
Val av valberedning: valberedning har varit Göran Lyth och Åsa Deiver. Båda omvaldes.
Övriga ärenden: Galejen. Rutger Cavalli-Björkman presenterade förslag för en eventuell utbyggnad och behov av att belåna byggnaden pga detta. För att de skall kunna
ta ett lån behöver vi göra en förändring i arrendeavtalet (se bilagor). Mötet godkände
det nya förslaget till skrivning. Mötet ansåg att om det är möjligt, göra ett tillägg som
stärker hamnföreningens position (avvakta bostadsprojektet). Maria Wogenius skall
även ha ett jämförbart arrendeavtal som Galejen. Naturvårdsverket ansöker om tillbyggnad vid Lotsbodarna. Skall vi yttra oss: styrelsen kontaktar arkitekten och yttrar
sig. Sigvard Andreasson frågade varför hamnföreningen inte fick köpa marken vid
Lotsbodarna: Naturvårdsverket förhandlade direkt med Sjöfartverket och genomförde
köpet. Bryggor och vägar: bevakas av styrelsen. Ingmar frågade om Rolfs medlemsskap. Kostnader gästhamnsavgifter är i dag 140 kr, Ekenäs har höjt till 160 kr: mötet
ansåg att vi behäller nuvarande avgift. Budget: Seved Green diskuterade budget och
investeringar. Planer att nästkommande vinter investera i flytbryggor och solfångare
på toaletterna.
Mötet avslutades.
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