Protokoll fört vid styrelsemöte med Marahamns Väg- och Hamnförening onsdag 4 juli
2018 i vaktstugan Marahamn
Närvarande: Per-Agne Karlsson, Inger Nyberg, Karl-Axel Bergström, Stig Björnemark,
Hubert Andersson och Göte Bergström
§1. Mötets öppnande.
Vice ordförande Stig Björnemark hälsade alla välkomna.
§2. Godkännande av dagordning.
Vice ordförande gick genom dagordning, som godkändes.
§3. Föregående protokoll.
Vice ordförande gick genom protokollet från 10 april 2018, som godkändes med
tillägget att Maria Andersson Kalix-Nyborg blir nyvald revisor i hamnföreningen.
§4.

§5.

§6.

§7.

Marahamnsdagen.
Allt klart med artister och utställare. Lars Berlin, Tomas Schäufele samt Bengt
Wennberg parkeringsvakter. PA Karlsson ansvarar för avspärrningar.
Bänkar hämtas fredag 13/7 kl 11.00. Stig, Göte, Hubert samt Karl-Axel ansvarar.
Rapporter.
a. Ekonomi.
- Revisorerna har en önskan att vi har en offerthantering vid
upphandling/inköp.
- Kostnad för byte av armaturer i masten blev totalt 30 000:- Elförbrukningen har minskat med de investeringar vi tidigare gjort samt att
den kommer att minska ytterligare med bytet i masten.
- Kostnaden för tömning av avfallstank gäller för flera år.
Investeringar.
- Flytelement: Stig kollar upp priser för nya flytelement. Beställer 20 st.
- Nya bodar: Eftersom vi fick avslag på att bygga en ny boda, beslutar
hamnföreningen att begära en planändring med flexibelt byggande.
- Besiktning av kättingar .Eva-Lott kontaktar Winsa om han klarar att göra
besiktningen senast augusti månad 2018.
- Hamnplan,väg: Karl-Axel ansvarar för offerter.
- Stig ser till att vi får kallasfalt till hamnen, för att sätta igen hål i asfalten.
- Flyelement. Stig tar in offerter till flyelement av betong.
Övriga frågor.
- Stig köper in en skylt ”Parkering förbjuden” för att sättas upp vid piren.
- Utöka hamnen med ytterligare en vattenskoterbrygga. Tänkbar placering innanför
brygga 1 mot land. Beslut vid nästa styrelsemöte.

Ordförande kallar till nästa styrelsemöte.
§9. Avslutning.
Efter rundvandring i hamnen tackade vice ordförande för dagens möte
.

Per-Agne Karlsson
Sekreterare

Stig Björnemark
Vice ordförande

