Årsmötesprotkoll Nord-Kosters Hamnförening söndagen den 27 februari 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 Tomas Willdal och Roger Ekstrand.
Fråga om mötet behörigen utlysts: godkändes.
Röstlängd: röstlängden godkände.
Verksamhetsberättelse: lästes upp och godkändes.
Revisorernas berättelse: godkändes.
Fastställande av balansräkning och förfarande med årets överskott: godkändes.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Arvoden: mötet beslöt om oförändrade arvoden.
Budget för 2010. Styrelsen har beslutat att höja gästhamnsavgiften från 140 kr till 160
kr och elen från 30 kr till 40 kr per dygn. Dessutom en 25 % höjning av de fasta båtplatsavgifterna. Styrelsen bemyndigades att ta upp nödvändiga lån enligt budgeten.
Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter: 3 styrelseledamöter stod i tur
att avgå: Seved Green, Lars-Ove Loo och Jan-Åke Andreasson. Lars-Ove Loo önskar avgå och tackar för ett långt förtroende. Godkändes. Valberedningen föreslår omval Seved Green och Jan-Åke Andreasson. Godkändes. Niklas Nilsson och Roger
Ekstrand föreslås som nya suppleanter. Godkändes.
Val av revisorer jämte revisorssuppleant: Nils-Åke Johander och Roy Andreasson har
varit ordinarie revisorer. Omvaldes. Niklas Nilsson har varit suppleant. Platsen lämnades vakant.
Val av valberedning: valberedning har varit Göran Lyth och Åsa Deiver. Omvaldes.
Seved Gren lämnade information om samtal angående naturum. Enhälligt årsmöte
stödjer styrelsens arbete i frågan.
Övriga ärenden: Ingmar Tobiasson frågade för om varför Rolf Tobiasson inte får gå
med i föreningen. En liten diskussion hölls. Håkan Johansson bad Lars-Ove Loo
framföra till mötet om att låta gästande båtar få tillgång till bredband vid gästbryggorna. Mötet var positivt till detta och låter styrelsen fortsätta diskussionen med Kostersbredbandförening. Ingegärd Kalbratt fråga om antalet tillåtna gästbåtar i bredd. Ämnet diskuterades. Birgitta Lyth väckte frågan om en eventuell upprustning av slipen.
Frågan diskuterades.
Mötet avslutades.
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