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Torsdagen den 21 mars 2013.

Närvarande: 18 st se röstlängden
Plats: Fiskargården
$ 1. Årsmöte öppnas.
$ 2.

Val av ordliirande och sekreterare fiir mötet.

Seved Green valdes
$ 3.

till ordftirande och Roger Ekstrand

valdes

till

sekreterare.

Justeringsmän

Till justeringsmiin fiir protokollet valdes Göran Lyth och Kenneth Axelsson.
$ 4. Mötets behöriga utlysande
Godkiindes.
$ 5. Röstlängd
Godkiindes.
$ 6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen (se bilaga) lästes upp och godktindes. Diskussion fördes om inte
verksamhetsberättelsen skall siindas med kallelsen.
Beslut togs att vid årsmöteskallelser skall verksamhetsberättelsen inså.
$ 7. Revisorernas berättelse
Lästes upp och godkåindes.
$ 8. Fastställande av balansräkning och

fiirfarande med årets överskott

Balans- och resultaträkningen redovisades. Ordforande ftireslog att överskottet fors över
ny råikning. Balansriikningen och ftirfarandet av överskottet godkiindes.

till

En diskussion ftjrdes med anledning av det relativt stora underskottet. Ordforande redovisade
att det beror till stor del på den renovering som beslutats av Västra Bryggan. Kostnaden
nåirmare 800 000 k.
$ 9.

Ansvarsfrihet ftir styrelsens ledamöter

Kaj A tog upp frågan med delad ansvarsfrihet, en ftir det ekonomiska och en ftjr
driff/underhåll. Under denna punkt tas det ekonomiska ansvaret och ft)r drift och underhåll tas
under punkten "Övrigt"

Stämman bevilj ade styrelsens ansvarsfrihet (ekonomisk).

$ 10. Arvoden

Mötet beslutade om oftiråindrade arvoden. (1650 kr till Ordforande, Sekreterare,
Kranansvarig, Slipansvarig samt 11 000 kr till kassör och 5 000 kr till gästhamnsansvarig.
$ 11. Budget

fiir 2011

Ordftjrande gick igenom förslaget pä2013 ars budget (se bilaga). Budgeten redovisar ett
negativt resultat men man ska då beakta att ftireningen amorterar lån under året på 325 000

k.

Budgeten godkändes.
$ 12. Val
Tre stycken styrelsemedlemmar stod i tur att avgå, Roger Ekstrands, Nils-Åke Johander och
Klas-Göran Johander
Ledamöter
Valberedningen ft)rslår omval på två år av Roger Ekstrands, Nils-Åke Johander och KlasGöran Johander.
Godkändes av ståimman.
Suppleanter

Nicklas Nilsson ftireslås som suppleanter på 1 år. Godkändes av ståimman.
Revisorer
Christina Ekstrand och Johanna Johander ftireslås som revisorer på 1 år. Godkåindes av
stiimman.
Revisorssuppleant
Thomas Willdal ftireslås som revisorssuppleant på 1 år. Godkändes av ståimman.
Valberednine
Göran Lyth och Linda Täng ftireslås ingå i valberedningen på 1 år. Godktindes av stämman.
$ 13. Övriga frågor

Vilka beslut får styrelsen ta
Kaj A ställde en fråga hur styrelsen tar beslut då det skall byggas inom hamnområdet.
Ordftirande fiirklarade att beslut tas av styrelsen men är det så att styrelsen inte kan ta ett
beslut eller att beslutet är av sådan dignitet så kallas till extra medlemsmöte.

En diskussion ftjrdes och då det kan uppstå en jävsituation så skall styrelsen kalla
medlemsmöte.

Beslöt: Styrelsen skall kalla

till

till ett

ett extra medlemsmöte då en jävsituation kan finnas inom

styrelsen

Vattenfråsan
Göran L tog upp frågan angående vattenft)rsörjningen till Fiskargården. Ordftirande
redovisade att en borrad brunn finns men att den har saltinträngning. Övrigt vatten tas fran
sanitetshusen (Kjell A brunn). Huruvida tjänligheten av vattnet har inte provats på några år.
Vettnetbryggan

L ställde frågan hur hamnforeningen ställer sig till renovering av Vettnetbryggan på ca 1
Mkr. Ordfttrande svarade att styrelsen inte har diskuterat frågan då ftreningen inte äger den.
Vettnet husägarforening har kallat till möte den 19 april med ansvarig på kommunen. Göran L
tycker att det vore bra om markägaren medverkar vid detta möte.
Göra

Beslut: Någon från styrelsen medverkar vid mötet den 19 april.
Stures sjöbod

Kaj A ställde frågan om hamnfiireningen har löst in Stures sjöbod. Ordftiranden redovisade att
med stöd av sjöbodsavtalet gjordes detta den l januari i år. En diskussion fördes om huruvida
den skall överlåtas till sökande medlem eller om den skall delas in i exempelvis 4 delar och
hyras ut. Inget beslut togs under mötet utan lirendet hänvisades till styrelsen.
Ansvarsfrihet for drift/underhåll
Efter punkten "Övrigt" togs frågan upp om stålmman kan ge styrelsen ansvarsfrihet for
drifl/underhåll.

Strilgnqn bevi lj ade styrelsens ansvarsfrihet (driftiunderhåll).
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Dagordning

Ärsmötet öppnas.

Val av ordf- och sekr for mötet.
Justeringsmiin.
Mötets behöriga utlysande.
Röstlåingd.

Verksamhetsberättelse.
Revisoremas berättelseFastställande av balansräkning och ftirfarande med årets underskott.

Ansvarsfrihet.
Arvoden- (har varit 1650:- till Ordf, Sekr, Kranansv, Slipansvarig samt 11000:5000:- till Giisthamnsansvarig)
Budget

ör

till

kassör och

2013

Val av 3 styrelseledamöter fiir 2 år ( har varit Klas-Göran Johander, Roger Ekstrand och
Nils-Åke Johander)
Val av sfyrelsesuppleant. Har varit Niklas Nilsson.
Val av Revisorer (har varit Christina Ekstrand och Johanna Johander)
Val av en revisorsuppleant
Val av valberedning. (Har varit Göran Lyth och Johanna Johander)

Öwiga frågor.
Avslutning.

Verks amhetsb erättel

s

e.

Styrelsen fiirNordkosters fiskehamnsfiirening får hiirmed avge ftiljande berättelse om
verksamhetsfuet2012
Styrelsen som under året bestått av: Klas-Göran Johander, Roger Ekstrand, Seved Green, JanÅke Andreasson och Nils-Åke Johander och med Niklas Nilsson som suppleant, har under
året haft 3 protokollfiirda möten, och ett antal infonnella tråiffar.
Löpande underhållsarbeten på bryggor och anliiggningar har utftirts i norrr.al omfattningDock har en större reparation av kajen vid v?istra bryggan utforts.
Den nya slipen har tagits i bruk, och har visat sig fungera bra'
El har dragits ut till g?istbryggan på Gåseskåirhamnen.
Hemsidan har varit flitigt besökt under året, och bredband har firnnits att tillgå i

Vi

har nu 65 fasta båtplatser, och gåisthamnen har under året besökts av 7222 båtar'

Verksamhetsåret har givit ett underskott pä292942:- efter avskrivningar och
bokslutsdispositioner.

Lön och arvoden har under året utbetalts

till 10 personer' och lönesumman val248558:-

Slutligen vill vi tacka medlemmama lor gott samarbete under året'

Klas-Göran

Nils-Åke

Johander

Johander

Roger

Ekstrand

Jan-Åke

Andreasson

Seved Green

Niklas Nilsson

Resultatråikning2AL2

I

Nettoomsåitbring

489 442

- 1 296 6s2

Rörelsens koshader

- 295 1s8
- 545 896

Personalkostnader

Avskrivningar

- 648264

Rörelseresultat
Ränteintåilder
RZintekostnader

krt

Resultat efi€r finansiella Poster

-

4399
19 372

-

663 237

370295

BokslutsdisPositioner

-292942

Resultatöre skatt
Skatr På årets resultat

-292942

Årets resultat

Balansråikning Z0l2-12-3

1

Anlåig gningstiilgangar

Finansiella anl?iggningsti[gangar
Summa anl?iggnin gstillgångar

Kortsikti ga fordringar
Kassa ochbank
Summa omsätbai:ngstillgångar

Summatillgangar

1 541 135

6000

1 547 t35

372849
296 83r
669 680

221681s

Förslag
Intäkter:

till

budget fiir åff 2At3

Båtplatsavgifter
Gåisthamnsavgifter
El avgifter
Hyresintiikter
Kran & slipavg.
Hamnavg. Last och passagerarbåtar.

Ö*igt
Surnma:

Kostnader: El
Förbrukn. Mtrl.
Reparation & underhåll
Försåikringar
Bank & redovisningskoshader
Skatt & våigavg.
Personalkostnader
Kontorsmateriel, Porto mm
SoPor
Summa:

124000:1120000:150000:35000:15000:45000:20000:1509000:-

130000:30000:-

i50000:25000:40000:6000:300000:20000:60000:76i000:-

Avskrivningar:

500000:-

Riintekoshader
Amortering lån

35000:325000:-

Summa utg. Avskrivning ock kapitalkostr-

1621000:-

Beråiknat resultat fiire dispositioner och skatt

-

112000

Nordkoster 2012-03-0I

Undertecknade av Nordkosters fiskehamnsfiirenings årsmöte
utsedda revisorer får
hiirmed avge ftiljande berättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av och granskat
ftireningens bokföring,
bokslut och verifikationer avseende både inkomster ocliutgifter.
Då vi funnit räkenskaperna i god ordning, och utan anmiirkning
ftireslår vi att årsmötet
beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet ftir råikenskaps
äret 2012.
vi ftireslår vidare att årets underskott ftires i ny räkning.

Nordkoster 2013-03-01
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Christina Ekstrand

