HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE
ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015.
INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING,
VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT
TACKBREV FRÅN RÖDE ORM MED ANLEDNING AV VÅRET BIDRAG TILL DEM

HAMNENS VÄNNER, NYHAMNSLÄGE

Årsmöte den 9 mars 2015 kl. 18.30 i ruffen på Nyhamnsläges hamn
Närvarande: Kaj Arenbo, Marita Arenbo, Jörn Berthelsen, Madeleine Möller, Jessie Grönvall, Karin
Blandford, Lars Ole Blandford, Olle Nilsson, Ann-Margret Nilsson, Anders Bergman, Wanda
Andersson.
§1.

Föreningens ordförande Kaj Arenbo öppnade mötet.

§2.

Till mötesordförande valdes Lars Ole Blandford.

§3.

Till mötessekreterare valdes Wanda Andersson.

§4.

Till justeringsmän valdes Olle Nilsson och Jörn Berthelsen.

§5.

Röstlängd upprättades och godkändes.

§6.

Kallelsen har utsänts via mejl till alla medlemmar. Mötet ansågs behörigen utlyst.
Dagordningen godkändes.
Kallelse med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt budget biläggs detta
protokoll.

§7.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning föredrogs och
godkändes.

§8.

Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Ole Blandford och godkändes.

§9.

Resultat och balansräkning godkändes och fastställdes.

§10.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014.

§11.

Förslag från styrelsen
a) Årsmötet godkände budgetförslaget för innevarande år.
b) Medlemsavgiften föreslogs till 50 kr för 2015, vilket årsmötet godkände.
Bankgironummer för inbetalning: 146-7760.
c) Aktiviteter för 2015:
Fika vid arbetsdagar i hamnen (16 maj och 30 maj). Sillkvällar: 9
fredagskvällar med start den 26 juni och avslutning den 21 augusti.
Midsommarfirande på hamnen anordnas inte av Hamnens vänner
2015.

§12

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 9.

§13.

§14.

Val av styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.
Styrelsen för det gångna året har varit:
Ordförande: Kaj Arenbo
Viceordförande: Jörn Berthelsen
Sekreterare: Madeleine Möller
Kassör: Axel Bergenfelt
Övriga ledamöter: Marita Arenbo, Lars Ole Blandford, Jessie Grönvall, Mats Andersson
Wanda Andersson
Madeleine Möller lämnar sitt uppdrag som sekreterare, men sitter kvar i styrelsen.
Till ny sekreterare valdes Bo Brantmark.
Följande personer lämnar styrelsen: Lars Ole Blandford, Jörn Berthelsen och Wanda
Andersson.
Nya styrelseledamöter valdes in: Ann-Margret Nilsson och Olle Nilsson och Bo
Brantmark (se ovan).
Till revisorer valdes Inger Brantmark och Stefan Svensson.

§15.

Valberedning ansågs inte behövas, utan nomineringarna görs av styrelsen och
presenteras för årsmötet.

§16.

Övriga frågor:
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte komma med förslag om
den procentuella fördelningen av eventuellt överskott.
Mötet beslöt ändra lydelsen av §3 i stadgarna till följande:
”§ 3 Hamnens Vänner avser bl.a. att anordna sillträffar samt i övrigt ordna
eller medverka i sociala arrangemang efter beslut i föreningsstyrelse”.

§17.

Röde orms ordförande Anders Bergman framförde ett varmt tack till Hamnens vänner
för "det generösa bidraget" till segelverksamheten. Tackbrev från Röde orm bilägges
detta protokoll.
Årsmötet avslutades.
Nyhamnsläge den 9 mars 2015

..................................................
Wanda Andersson
Mötessekreterare

.............................................
Lars Ole Blandford
mötesordförande

Justeras:

..............................................
Olle Nilsson

.............................................
Jörn Berthelsen

HAMNENS VÄNNER
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015
Medlemmar i Hamnens Vänner kallas härmed till ordinarie årsstämma
torsdagen Den 9 mars 2015, klockan 18:30. Plats Ruffen Nyhamnsläge
DAGORDNING

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

§8
§9
§ 10
§ 11

§ 12
§ 13

§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Stämmans öppnande.
Val av ordförande att leda mötet.
Val av mötessekreterare.
Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av kallelse och dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
a. Årets verksamhet. Bilaga.
b. Ekonomisk redovisning, med resultat och balansräkning. Bilaga.
Revisionsberättelse
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och revisorer.
Förslag från styrelsen.
a. Budget för 2015. – Bilaga..
b. Medlemsavgift för 2015 (under 2014 – 50 kronor).
c. Aktiviteter för 2015:
Fika vid arbetsdagar (16:de och 30:de maj).
Sillakvällar, 9 fredagskvällar med start 26 juni och avslutning 21 augusti.
Fastställande av antal styrelseledamöter – minst 7.
Val av styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.
F.n. består styrelsen av
Kaj Arenbo ordf.
Axel Bergenfelt kassör
Madeleine Möller sekr.
Mats Andersson
Wanda Andersson
Marita Arenbo
Jörn Berthelsen
Lars Ole Blandford
Jessie Grönvall
Val av 2 revisorer.
F.n.: Inger Brantmark och Stefan Svensson
Fråga om behov av valberedning.
Övriga frågor.
Årsmötets avslutande.

VÄLKOMNA
Kaj Arenbo

Verksamhetsberättelse för Hamnens Vänner år 2014.
Hamnens Vänner har nu ansvarat för festligheter i hamnen under 5 år. 2014
års stora förändring var att midsommarfestligheter blev inställda under
Hamnens Vänners ansvar.
Följande viktiga händelser har hänt under 2014:
1.
2.
3.

Totalt antal medlemmar under 2014 har varit 33 st.
Provisioner (1%) från Citygross har från start (februari 2013)
t.o.m. januari 2015 genererat ca 22.000:- kronor.
Hamnens Vänner har beslutat att tills vidare inte ansvara för
midsommarfestligheter. Samtliga föreningar (Nyhamns
Byalag, Röde Orm och Nyhamns Byförening) sammankallades
för att på något sätt finna en lösning. Inte någon förening var
intresserad av att ta detta ansvar så vårt gemensamma beslut
blev att midsommarfestligheter fr.o.m. 2014 tills vidare inte
skulle genomföras.

Styrelsens sammansättning för 2014 har varit Kaj Arenbo (ordförande), Jörn
Bertelsen (vice ordf.), Axel Bergenfelt (kassör), Madeleine Möller
(sekreterare), Lars Ole Blandford, Marita Arenbo, Wanda Andersson, Jessie
Grönvall och Mats Andersson.
Aktiviteter för 2014 har varit: kaffe med fika under 2 arbetsdagar och
sillträffar.
Arbetsdagarna
Likt 2013 bjöd vi på korv med bröd och kaffe med kaka. Uppskattades på
bästa sätt.
Sillträffar
Totalt planerades 9 fredagar varav 8 kunde genomföras. (Fredagen den 22
augusti inställd på grund av regn och blåst). Årets bästa resultat blev det den
11 juli med en omsättning på 22.311:- kr. Ca 2.000 lotter såldes. Årets
omsättning blev 142.472:- kronor, vilket betyder 17.809:- kronor i
genomsnitt/gång.

Vi har haft 4 styrelsemöte utöver årsstämma under 2014.
Till sist vill jag tacka alla medverkande för sina ideella insatser. Det gäller
inte bara oss i Hamnens Vänners styrelse utan även alla övriga som har ställt
upp.
Ordförande i Hamnens Vänner 2014
Kaj Arenbo

Hamnens Vänner

Resultat och Balansräkning 2014
Avstämningsdag:

Resultaträkning

2014-12-31

2014-12-31

Intäkter

Medl.avg
Midsommar
Sillakvällar
Övrigt (% från City Gross)

1 550,00
0
142 472
12 847

Summa intäkter:

156 869

Inköp mtrl/varor
Midsommar
Sillakvällar
Övrigt
Utbetalda bidrag

13 972
0
53 776
91 049
0

Kostnader

Summa kostnader.
Vinst/Förlust:

Balansräkning

158 797
-1 928

2014-12-31

Tillgångar

Kassa
Bank
Fordran

4 656
43 052
0

Summa tillgångar:

47 709

Skulder o Eget kapital

Lån
Eget kapital vid årets början
Balanserat resultat

0
49 637
-1 928

Eget kapital vid årets slut

47 709

142 472

BUDGET Hamnens Vänner 2015
Intäkter
Sillkvällar

130.000

Medl.avg.

1.500

%Citygross

9.500

Summa intäkter

141.000

Kostnader
Inköp mtrl/varor

15.000

Sillkvällar

55.000

Utb.bidrag

70.000

Summa kostnader
Vinst/förlust

140.000
1.000

Hamnens Vänner, Nyhamnsläge Org. Nr. 802466-1137

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade som utsetts till revisorer i Hamnens Vänner har granskat
årsredovisningen, räkenskaperna, protokoll samt styrelsens förvaltning för 2014.
Räkenskaperna är förda med god ordning och utan anmärkning.
Vi tillstyrker att:
- resultat- och balansräkning fastställes,
- vinst/förlust behandlas i enlighet med styrelsens förslag, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi finner det dock anmärkningsvärt att utdelningen av medel till byns föreningar
– totalt 85 000 kr – verkställts utan att årsmötet fått ta ställning, varken till
fördelningen mellan föreningarna eller till beloppens storlek.

Nyhamnsläge 2015-02-15

………………………………….. ………………………………………….
Inger Brantmark
Stefan Svensson

Nyhamnsläge 2015:-03-04
Till Hamnens Vänner

Tackbrev till Hamnens vänner
Röde Orms ungdomsverksamhet verkar för att locka barn och ungdomar till segling och sjöliv. Under
de senaste åren har verksamheten vuxit och vi håller 2015 fyra omgångar med segelskolor samt
kvällsseglingar två gånger per vecka under veckorna 26-33. Vi använder främst optimistjollar till
verksamheten men klubben har även en Yngling.
Det som klubben upplever är att vi har ett glapp mellan de små jollarna och den vuxna Ynglingen och
det som sker är att vi tappar ungdomarna, då vi inte kan erbjuda dem nya utmaningar när de vuxit ur
optimistjollen. Därför har klubben ett behov av en lite större jolletyp, kanske t o m en tvåmansjolle
för fortsatt fostran. Styrelsen är medveten om att sådana jollar är mycket dyra. Klubben utbildar
också instruktörer för att ersätta de som lämnar oss för skola och arbete. Även till detta krävs medel.
Röde Orms styrelse konstaterar att vi erhållit ett verksamhetsstöd till ett belopp av 40 000 sek från

Hamnens Vänner. Styrelsen uppskattar detta bidrag särskilt eftersom det ger Röde Orm helt nya
möjligheter att fortsätta att utvecklas. Vi har tack vare er, redan nu haft möjlighet att anmäla tre av
våra instruktörer till en plattformsutbildning som ungdomsledare under våren. Vi har vidare, på
allvar, börjat planera för investering i ytterligare båt(ar) till verksamheten.
Vi står ödmjuka inför den generositet som Hamnens Vänner visar. Styrelsen i Röde Orm har qckså i
sammanhanget särskilt noterat det hårda arbete som Hamnens Vänner lägger ner år efter år och vill
därför tillerkänna att ert ideella arbete uppskattas på flera plan. Dels ger det liv i hamnen och de
aktiviteter som ni genomför samlar byn till en gemenskap. Ni är en stark samlande kraft och ni bidrar
i stor utsträckning till den trivsel som vi som Nyhamnsbor känner. Tack!

