Protokoll fört vid styrelsemöte med Marahamns Väg- och Hamnförening torsdag 7 febr.
2019 i Nyborgs Folkets hus.
Närvarande: Per-Agne Karlsson, Inger Nyberg, Karl-Axel Bergström, Stig Björnemark, Tore
Sandström, Mikael Gustavsson och Göte Bergström.
§1. Mötets öppnande.
Ordförande Tore Sandström hälsade alla välkomna.
§2. Godkännande av dagordning.
Ordförande gick genom dagordning, som godkändes.
§3.

Föregående protokoll.
Ordförande gick genom protokollet från 8 oktober 2018, som godkände.

§4.

Årsmöte.
10 april 2019 i Nyborgs Folkets hus kl. 18.00. P-A Karlsson ansvarar för annonsering i
Kalix bladet.

§5.

Rapporter.
a. Ekonomi.
- Kassören Mikael Gustavsson gick genom aktuell ekonomi. Alla fakturor för
2018 betalda förutom faktura från Vattenfall som betalas februari 2019.

§6.

Investeringar.
- Nya bodar: Karl-Axel Bergström söker bygglov samt lämnar ut till tre byggfirmor, som lämnar offert
- Bryggor, kättingar: Protokoll finns på alla kättingar som är besiktade.
Firman Marinvaror har lämnat en offert på bryggelement. Kostnad 5-7000:-/m.
Firman Dykab tar kontakt med Tore Sandström under våren 2019.
Mötet beslutade att besikta samtliga pontoner mot land.
- Hamnplan, väg: Hamnplan och väg blev asfalterade hösten 2018. Mötet
beslutade att vi måste utföra dikning längs Marahamns vägen
- Beslut angående att bygga en vattenskoterbrygga innanför brygga 1, tas vid ett
senare styrelsemöte.

§7.

Administration av hamnen.
- Mötet beslutade att ersätta hamnansvarig fn Per-Agne Karlsson med 15000 kr/år.
Avser kostnad för resor, dator, telefon, lokal samt kopiering i samband med
administration avvakthållning och uthyrning av båtplatser.
- Mötet beslutade att höja hyran av bodar till 400:-

§8.

Övriga frågor.
Under december och januari har Roger Rova hyrt ett motorvärmaruttag i hamnen.
Trots att Roger satt en skylt på bilen, så har någon dragit ut sladden till motorvärmaren. Senaste helgen har någon satt sönder uttaget i bilen och stulit sladden.
Roger har sagt upp avtalet.

§9. Avslutning.
Ordförande tackade för dagens möte.
.
Ordförande kallar till nästa styrelsemöte.

Per-Agne Karlsson
Sekreterare

Tore Sandström
Ordförande

