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Tisdagen den 3 februari 2015.

Närvarande: 24 st, se röstlängden
Plats: Fiskargården
$ 1. Årsmöte öppnas.
Årsmötet öppnades av Seved G.
$ 2.

Val av ordfiirande och sekreterare för mötet.

Barbro Reinholdsson valdes
$ 3.

till

ordftjrande och Roger Ekstrand valdes

till

sekreterare.

Justeringsmän

Till justeringsmiin ftir protokollet valdes Seved Gren och Kenneth Axelsson.
$ 4. Mötets behöriga utlysande
Godkändes.
$ 5. Röstlängd
Godkåindes, se bilaga
$ 6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen (se bilaga) lästes upp. Göran Lythpätalade att ett antal viktiga
händelser saknas;

o
o
o

Restaurang Galejen sålts under året

Stämning från M. Norberg, sjöbod i Vettnet
Försäljningen av Göstas sjöbod på samftillighet S:9

Seved G har uppfattningen att forsäljningen av Göstas sjöbod inte är en
styrelsefråga då den
inte tir placerad inom hamnområdet.

En diskussion fördes där stiimman beslutade att ovanstående punkter skall tillftjras
verksamhetsberättelsen, se bilaga.
Därefter godkiinde stiimman verksamhetberättelsen.
$ 7. Revisorernas berättelse
Lästes upp, se bilaga. En diskussion ftirdes angående saknad av reserverade
medel ftjr de båda
tvisterna om sjöbodar saknas i den ekonomiska redovisningen. Enligt Seved
G så har

hamnft)reningen ftir ståimningen i Vettnet rättshjälp med en självrisk pä cag
000 kr. För
tvisten med Göstas sjöbod ansvaras kostnaderna solidariskt mellan markägama
på S:9.
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$ 8. Fastställande av balansräkning och

fiirfarande med årets överskott

Balans- och resultaträkningen redovisades se bilaga.
Balansräkningen och ft)rfarandet av överskottet godkändes av stämman.
$ 9.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

En diskussion fördes om att ge styrelsens ansvarsfrihet. Göran Ly'th hävdade att man kan ge
styrelsen ekonomisk ansvarsfrihet men inte för styrelsens hantering av iirendet Göstas sjöbod
på S:9.
Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet där då Göran Lyth
samftilligheten S:9 reserverade sig, se bilaga.

i egenskap av talesman fcjr

$ 10. Arvoden

Mötet beslutade om att bordlägga frågan till beredning i den nya styrelsen.
$ 11. Budgetfor2014

Mötet beslutade om att bordlägga frågan till beredning i den nya styrelsen.
$ 12. Val
Samtliga medlemmar i styrelsen, förutom Niklas Nilsson, har valt att ställa sina platser
ftrfogande. Tidigare under året (13 oktober) har Roger E lämnat styrelsen.

till

Ledamöter
Valberedningen ftireslär val på två år av Roger Ekstrand, Kenneth Axelsson och Ingegerd
Kalbratt.
Valberedningen föreslår val på ett år av Håkan Johansson och Niklas Nilsson.
Godkändes av stiimman.
Suppleanter
Jonas Nordquist, Tomas

Willdal och Tor Söderlund ftlreslås som suppleanter på

1 år.

Godkiindes av stämman.
Revisorer
Lars Flodin (Sydkoster) föreslås som revisorer på 1 år. Diskussion fordes om hur stadgarna
kräver att revisorerna är medlem i föreningen.
Godkändes av stämman. Seved Gren reserverade sig ftir valet av revisor.
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Revisorssuppleant
Jan O Lindgren ftireslås som revisorssuppleant på

I

år.

Godkändes av stiimman.

Valberedning
Göran Lyth och Linda Täng fdreslås ingå i valberedningen på 1 ar.
Godktindes av stämman.
$ 13. Övriga frågor
Medlemskap i fiireningen
Sigvard Andreasson tycker det är miirkligt att styrelsen inte har behandlat Maj-Lis
Andreasson's ansökan om medlemskap i fcireningen. Seved G lät medd ela attpga. den
turbulens som varit under hösten har ansökan hamnat mellan',stolama,,.

Beslut: Stiimman beslutade enhälligt att erbjuda Maj-Lis Andreasson inträde i ftjreninsen
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Verks amhetsb eräff el s e .

om
Styrelsen fiirNordkosters fiskehamnsfiirening fär håirrred avge följande berättelse
verksamhetsåret 2014
Andreasson'
Styreisen som under året besätt av: Klas-Göran Johander, seved Green, Jan-Åke
suppleant,
som
Nilsson
Niklas
med
Nits-Åte Johander och Roger Ekskand ( till september)
har under året haft 7 protokollförda möten'
om
Ett medlemsmöte har håilits under året där två äenden behandlades. Det var &ågan
Vetbretbryggan och om bildandet av en samållighetsöreningpå S 9
omfattning'
Löpanile uarlerhållsarbeten på irryggor och anliiggningar har utftirts i normal
omfatbring'
blygsam
åin
i
En station ftir tömning av båttankar har tagi* i bruk, om
att tillgå i hamnen'
Hemsidan har varit flitigt besökt under året, och bredband har funnits

Vi

av 8096 båtar'
har nu 65 fasta båtplatser, och giisthamnen har under året besökIs

bokslutsdispositioner
verksamhetsåret har givit ett överskott på 370106:- efter avskrivningar,
och skatt-

'

Under året har våra lån slutbetalats med 560421:-

, Lön och arvoden har under året utbetalts till9 personer, och lönesumman var 286241:Nordkoster i januari 2015
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Seved Green
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Jan-Åke Andreasson

Niklas Nilsson

Kom pletteri ng til I verksa mhetsberättelse

vid

Ha
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nfören i ngens å rsmöte 2015

Verksamhetsberättelsen bör kompletteras med tre punkter
-Restaurangen Galejen är såld eller långtidsarrenderad.

-M. Nordberg har lämnat in en stämning på HF eftersom hon anser sig vara
ägare till Roger/Hilda:s sjöbod. Det har varit oklarheter i 17 årl Den 12:e
februari träffas advokaterna i tingsrätten för "muntlig förberedelse".
-Göstas sjöbod har under året sålts utan att vare sig markägaren eller delägaren

har kontaktats. Advokater är inkopplade från båda parter. Den uppstådda

tvisten mellan köparen och Samfälligheten(där HF äger största andelen)har nu
pågått i fyra månader och även om köparens advokat lagt ner ärendet så
återstår en hel del förhandlingar.

Revisionsberättelse
Nord kosters Fiskeham nsfören
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Org. Nr 755900-0703

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning
för år 2014 i Nordkosters Fiskehamnsförening . Det är styrelsen som hai
ansvaret for räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det
innebär att vi planerat och genomforl revisionen för att i rimlig grad
forsäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En råvision
innefattar att granska ett urval av underlagen för bålopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i årsbokslutåt. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för våra uttaranden nedan.

-

Arsbokslutet har upprättats i enrighet med bokföringslagen.
Vid löpande revision under året har framkommit oklarheter rörande
ägarförhållanden av Fiskargården.
Reservation for eventuella upparbetade advokat kostnader under
hösten 2014 gällande tvister angående sjöbodar saknas i
bokslutet.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och disponerar vinsten enligt sådgarna.
Nordkoster 2015-01-30
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Ingegerd Kalbratt
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Christina Ekstrand

Resultaträkning
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Nettoomsäthring

1813988

Rörelsens kostradel

-8C30?{:

Avskrirmingar

-370095

Rrirelseresultat efter avskrivning

6408 I 5

Råinteintåilter

6495

Riintekostnader

-i6183

Resultat efter finansiella poster

oJi I /y

Bokslutsdispositioner (periodi seringsfond)

157243

Resultat ftire skatt

473886

Skatt på årets resultat

-

Resultat efter skatt

B

alansriikni ng 2A rc - n

103780
3701 06

4l

Summa anläggningstiil gångar

Kortsiktiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgangar

752142
91863
I 6308B2

2474887

Eget Kapitai och skuider
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver

197 147 5

179157

Kortfristiga skulder

324255

Summa eget kapital och skulder

2474887
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till punkten Ansvarsfrihet vid Hamnföreningens årsmöte 2015

Ett antal ledamöter i Hamnföreningens styrelse är direkt eller indirekt ansvariga

för att en försäljning av Göstas/ Sigvards sjöbod har genomförts utan att vare
sig markägaren eller delägaren har kontaktats.

Samfälligheten har informerat köparen om de regler som gäller inom S-9.
Detta har inneburit att köparen genom advokat motsatt sig att Samfälligheten
S-9 har rätt att kräva att sjöboden(som klassas som lösöre) bortforslas.

Denna tvist har nu pågått i fyra månader och även om köparens advokat lagt

ner ärendet så återstår en hel del förhandlingar innan ordningen är återställd.
Därför skall inte "gamla styrelsen" få ansvarsfrihet i detta ärende förrän tvisten
är löst.

Undertecknad reserverar mig mot att interna revisorer (föreningsmedlemmar) inte valdes på
årsmötet.
Föreningen har haft 2 ordinarie revisorer valda av årsmötet, och därtill har styrelsen anlitat en

extern revisor som är proffs.
Det är inte fel att årsmötet väljer den externa revisorn, men det skall även väljas revisorer bland

medlemmarna.
Jag föreslår

att revisorer väljs på nästa föreningsmöte, där även andra från årsmötet bordlagda

ärenden skall behandlas.
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