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HAMNFÖRENING DEN 27 oktober 2021 I NYBORGS FOLKETS HUS.
§1a. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmötet 2021 öppnat.
§2. Dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.
§3. Ordförande/sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tore Sandström.
Till sekreterare för mötet valdes Per-Agne Karlsson.
§4. Justerare.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Lars Berglund och Stefan Bäckman.
§5. Mötets utlysande.
Mötet godkände årsmötets behöriga utlysande.
§6. Verksamhetsberättelse för 2020.
Ordförande redovisade årsberättelsen samt kassören Mikael Gustavsson
gick genom kassaredogörelsen för verksamhetsåret 2020, som med
godkännande lades till handlingarna.
§7 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen redovisades och godkändes av årsmötet.
§8. Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa
resultat- och balansräkning samt bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020..
§9. Val till föreningen.
a. Omval av Tore Sandström, Stig Björnemark, Tomas Schäufele, Göthe
Bergström, och Susanne Björnemark. Alla på 2 år.
b. Ordförande för (1) år: Tore Sandström.
c. Suppleanter för (1) år : Lars Berlin och Malin Gradin..
§10. Val av revisorer.
Till revisorer för ett ( 1 ) år valdes Märtha Wiik och Maria Andersson.
§11. Revisorssuppleant.
Till revisorssuppleant för ett ( 1 ) år valdes Ulla Uverud.
§12. Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes Göte Morin (sammankallande), Ragnar
Johansson samt Hans Gradin.
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§13. Inga avtackningar detta år.
§14. Rapporter.
Inga speciella rapporter.
§15. Höjning av båtplatsavgifter.
Ordförande förklarade om anledningen till förslaget om en höjning på
10%/år under 3 år.
I nästa steg får Länsstyrelsen yttra sig om deras beslut är betydande eller
mindre betydande ur miljösynpunkt och därefter går handlingarna till
miljödomstolen i Umeå.
Förutom arbetet med MKB, måste pontonerna mot land åtgärdas. Denna
höjning kommer inte räcka till på långa vägar utan vi måste söka extern
finansiering. Före 2023 finns möjlighet att söka medel från Spira Mare.
Mötet beslutade att göra denna höjning.
§16. Övriga frågor.
Angående parkeringen undrades om det går att parkera
husvagnar/husbilar på parkeringen liksom att ”snedmåla platser ovanför
båtuppdrag. Styrelsen kollar.
Det har kommit till styrelsens kännedom att ett antal som hyr plats i
hamnen, hyr ut sin plats i andra hand. I avtalet som alla hyresgäster
undertecknat, står klart och tydligt att detta inte är tillåtet. Om detta sker
så återgår platsen till hamnföreningen som fördelar platsen till kölistan.
När det gäller Grillkåtan, kommer den att vara låst under vinterhalvåret.
En skylt sätts upp på grillkåtan, med uppgift vem man tar kontakt med, för
att nyttja grillkåtan. Styrelsen tar fram rutiner för kommande säsong.
§17. Avslutning.
Ordförande tackade å styrelsens vägnar för fortsatt förtroende.
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