Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
med Nyhamns Byalag, lördagen den
15 februari 2014, kl. 1400, i Ruffen.
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§1 Stämmans öppnande. Vaj av ordförande

Mats-Ola Wessman öppnade årsstämmoförhandlingarna och hälsade de närvarande välkomna.
Dagens möte hade samlat 27 medlemmar och 8 fullmakter.

Därefter följde kort parentation till minne av Ingvar Svensson och Bo Lindeborg.
Minnet av de bortgångna hedrades med en tyst minut.
Valdes Acki Georgiadis till ordförande för årsstämman.
§2 Val av sekreterare

Valdes Per Hansson till sekreterare för årsstämman.
§3 Val av justerin2smän

Valdes Jörn Berthelsen och Sverker Ingvarson att jämte ordf. justera dagens protokoll.
§4 Röstlängd

Upprättades röstlängd för mötet. Röstlängden är densamma som närvarolistan.
Godkändes röstlängden. Se bil.

Bil. l

§5 Kallelse, föredragningslista

Kallelse har delgivits medlemmarna genom personlig kallelse med brev, e-post och
anslag på hamnen.
Godkändes kallelsen och dagordning till årsstämman.
§6 Styrelseberättelse,

kassaberättelse

Föredrog Mats-Ola Wessman verksamhetsberättelsen

för 2013. Se bil.

Föredrog Adrian Wallenholm kassaberättelsen för 2013. Se bil.
Ett nytt bokföringssystem och redovisning enligt fakturametoden i stället för
kontantmetoden har inarbetats under det gångna budgetåret.
Redovisningen sker numer utifrån betydligt fler konton, vilket ger större tydlighet och är
lättare att förstå och överblicka.
På intäktssidan noteras speciellt kommunens bidrag "Grön kvalitetsturism" på 14 tkr och
bidraget från Hamnens Vänner på SO tkr.
Arets resultat per den 31/12 är drygt -83 tkr, som överförs i ny räkning.
Fråga om storleken på ränteintäkterna ställdes.
Uppdrog årsstämman till styrelsen att undersöka och verka för bästa möjliga ränteintäkter.

Bil. 2
Bil. 4

§7 Revisionsberättelse
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Föredrog Sverker Ingvarsson revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.
Konstaterades
att räkenskaperna är i sin ordning och korrekt genomförda.

Bil. 3

§8 Ansvarsfrihet

Beviljade årsstämman ansvarsfrihet för styrelsen.
§9 Budget

Föredrog Adrian Wallenholm och Mats-Ola Wessman budgetförslaget för 2014, enligt bil.
Intäktssidan baserat på ett medlemsantal av 75 medlemmar ger ~ 10tkr.
Verksamhetsintäkter ger~210 tkr.
Notera att det inte budgeteras för eventuella intäkter från bidrag.
Kostnadssidan beräknas till ~330 tkr där tångrensning, tömning av sandmagasin och säkerställande
av djup i hamn och insegling är den största posterna på ~200 tkr.
Underhåll av kajer, pollare ~40 tkr.
Underhåll byggnader ~25 tkr. I detta ligger ~ 10 tkr på förbättrad utprickning.
Övrig drift/underhåll fastighet ~ 15 tkr.
Budgeteras för 2014 sålunda för ett underskott på ~97 tkr.
Beslutade årsstämman godkänna budgetförslaget för 2014 i enlighet med bil.
Bil. 4
Framfördes ett tack och ett erkännande till kassören för det eleganta, tydliga
och lättförståeliga redovisningarna som presenterades.

§10 Medlemsavgift, inträdesavgift
Föreslog styrelsen, en höjning av medlemsavgiften till 100 kr
Beslutade årsstämman ienlighet med styrelsens förslag.

Bil. 5

Föreslog styrelsen oförändrad inträdesavgift till 500 kr.
Beslutades årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

§11 Hamntaxor
Föredrogs
Föreslog
Förslaget
Föreslogs
Föreslogs
Beslutade

"Hamntaxa för Nyhamns Byalag 2014/2015".
Bil. 5
styrelsen, en höjning av avgifter och taxor för 2014/2015.
innebär att omräkningstalet för samtliga poster ändras till = 50.
införa en ny post, "Kölista, bodplats".
sålunda att taxor och avgifter som de presenterasi bilaga 4, skall gälla för 2014/2015.
årsstämman i enlighet med lagda förslag.

§12 Ersättning hamnmästare, vice hamnmästare
Föreslogs att ersättning till hamnmästare, 2500 kronor och vice hamnmästare, ] 500 kronor
lämnas oförändrade.
Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

§13 Styrelsens numerär
Presenterades valberedningens förslag, bilaga 5.
Föreslogs antalet ledamöter i styrelsen till 8.
Beslutade årsstämman att styrelsen 2014 skall bestå av 8 ledamöter.

Bil. 6

§14 Val av hamnmästare
Föreslogs omval av Mikael Wessman. Mikael Wessman ingår även i styrelsen.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.
§15 Val av vice hamnmästare
Föreslogs omval av Martin Ravanis. Martin Ravanis ingår även i styrelsen
Beslutade årsstämman j enlighet med lagt förslag.
§16 Val av styrelseledamöter
Föreslogs omval till ledamöter av
Per Bendtzen, Magnus Bengtsson, Per Hansson, Swen Nilsson, Adrian Wallenholm
och Mats-Ola Wessman.
Beslutade årsstämman ienlighet med lagt förslag.

§17 Val av revisorer
Föreslogs omval av Sverker lngvarson.
Beslutade årsstämman att välja Sverker lngvarson till revisor.
Föreslogs nyval av Jan Bäckström.
Beslutade årsstämman att välja Jan Bäckström till revisor.

§18 Val av revisorsuppleanter
Föreslogs omval av Nils Jarlman.
Beslutade årsstämman välja Nils Jarlman till revisorsuppleant.
Föreslogs omval av Acki Georgiadis.
Beslutade årsstämman välja Acki Georgiadis till revisorsuppleant.

§19 Motioner
Meddelades

att inga motioner inkommit.

§20 Frågor hänskjutna till årsstämman att fatta beslut om

Nya medlemmar.
Ordförande förklarade bakgrunden till styrelsens förslag på inval av nya medlemmar.
Frågan väckte stor diskussion och årsstämman gick till beslut enligt följande:
* Presenterades de som styrelsen tillstyrkt för inval.
Samuel af Ugglas, Martin Magnusson. Inger Brantmark, Birgitta Larsson och Wanda Andersson.
Beslutade årsstämman att invälja Samuel af Ugglas, Martin Magnusson, Inger Brantmark,
Birgitta Larsson och Wanda Andersson som medlemmar i Nyhamns Byalag från 2014.

* Diskuterades

de övriga som sökt medlemskap och som styrelsen avstyrkt för inval.
Diskussionen avslutades med att årsstämman tillstyrkte inval av dessa.
Beslutade årsstämman sålunda att invälja Harriet Svensson, Ann Jerndal och Gunilla Wingertz
som medlemmar iNyhamns Byalag från 2014.
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Ansökan om medlemskap.
Meddelades

att inga medlemsansökningar
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har inkommit.

Våffelkiosken.
Redogjorde ordf. för hur ärendet med våffelkiosken har hanterats.
Skrivelse från Karl-Ake Andersson ang. kiosken bifogas.
Styrelsen har under 2013 tittat på och rekommenderat annan placering av kiosken.
Handlingar inlämnades till byggnadsnämnden. Överklagande från närboende gjorde att
byggnadsnämnden avslog ansökan från Nyhamns Byalag.
Däremot beviljades ett nytt tillfälligt bygglov på nuvarande placering av kiosken.

Bil. 7

Med hänvisning till årsmötesprotokoIl2013-02-09
§20 "våffelkiosken"
där beslut togs att om ingen annan placering kan uppbringas inom hamnens område skall
kiosken bortforslas.
Detta beslut står fast och kiosken kommer att avlägsnas från hamnområdet.
Stadgar
Presenterades styrelsens förslag till justering av stadgarna enligt bilaga.
Beslutade årsstämman godkänna stadgarna i enlighet med den skrivning som
återfinns i bilaga 7 till detta protokoll.
§21 Val av valberedning
Valberedningen består av 3 ledamöter. Två väljs av årsstämman, den tredje utses av styrelsen.
Föreslogs omval av Bo Brantmark och nyval av Ulf Zettersten till ledamöter i valberedningen.
Beslutade årsstämman välja Bo Brantmark och Ulf Zettersten till ledamöter i valberedningen.
Meddelade styrelsen att Per Andersson är styrelsens val till ledamot i valberedningen.
§22 Val av styrelseledamöter Röde Orm
Föreslogs omval till ordinarie ledamöter i Röde Orm av Niklas Nielsen och Christian Blandford.
Beslutade årsstämman välja Niklas Nielsen och Christian BJandford till ordinarie ledamöter i
Röde Orm.
§23 Vaj av styrelsesuppleanter Röde Orm
Föreslogs omval till styrelsesuppleant i Röde Orm av David Wessman.
Beslutade årsstämman välja David Wessman till styrelsesuppleant i Röde Orm.
§24 Val av revisor Röde Orm
Föreslogs omval till revisor i Röde Orm av Sverker Ingvarson.
Beslutade årsstämman välja Sverker Ingvarsson till revisor i Röde Orm.
§25 Val av revisorsuppleant Röde Orm
Föreslogs nyval till revisorsuppleant i Röde Orm av Acki Georgiadis.
Beslutade årsstämman välja Acki Georgiadis till revisorsuppJeant i Röde Orm.

Bil. 8

I
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§26 Övriga frågor
Ang. arbetsdagarna
2014
Informerades att arbetsdagarna blir den 17/5 och den 24/5.

Ang. tidpunkt ror årsmöte
Framrordes åsikten att tidpunkten för årsmötet, någon av helgerna i anslutning till sportlovsveckan,
inte är optimalt då många är bortresta.
Andra faktorer som styr när årsmötet kan avhållas är t.ex. ekonomiska frågor som bokslut och
revision.
Uppmanades styrelsen att noga väga in så många faktorer som möjligt vid val av datum för årsmötet.
Ang. stabilisering av gräskanten bakom bodarna
Upplystes om att frågan inte är bortglömd. Den finns på styrelsens arbetslista och kommer att
aktualiseras när vi får tillgång ti Il de L-stöd som är nödvändiga för att kunna sätta igång arbetet.
Ang. midsommarstången
Rykten har sagt att det finns önskemål att flytta midsommarstången från området mellan
Stelegången och Pulkabacken till norra delen av hamnområdet.
Om detta finns just nu inga bestämda åsikter.
Föreslås att frågan hänskjuts till ordförande i de olika föreningarna i byn för att närmare undersökas.

§27 Årsstämmans avslutande
Framfordes

från Rolf Andersson ett tack till styrelsen för gott arbete under det gångna året.

Ordf. riktade stort tack till Hamnens vänner, och det bidrag som kommit hamnen till godo.
Ordf. riktade tack till alla som bidragit med värdefulla insatser som gräsklippning/dagligt
Tack för allt arbete med blommor .planteringar, städning och renhållning.
Ingen Nämnd - Ingen Glömd!

Mötesordförande

Acki Georgiadis förklarade därefter årsstämman 2014 för avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Q.A~ /~
~~/'

underhåll.

ACki~Ys

~.~'/I.r&f..A-.r-h'

Sverker Jngvarson

~6-.--

Bilagall till årsmötesprotokoll
rör Nyhamns Byalag lördagen
den 15 februari 2014

Deltagarlista tillika röstlängd
Närvarande
Per Hansson

Sverker Ingvarson

Tobias Cronberg

Mikael Wessman

Clemens Andersson

Gunnar Blandford

Sven Magneklint

Karl- Åke Andersson

Bertil Unger

Adrian Wallenholm

Per Joel Wessman

Magnus Bengtsson

Paul Larsson

Uno Forss

Rolf Andersson

Mathias Ravanis

Rolf Johansson

Martin Ravanis

Acki Gerogiadis

Ulf Zettersten

Bertil Peurell

Mats-Ola Wessman

Bo Brantmark

Christian Blandford

Jörn Berthelsen

Stefan Svensson

Glen Helmstad

Fullmakter
1. Gunnar Blandford fullmakt fdr Lars-Ole Blandford
2. Sven Magneklint fullmakt för Per-Olof Cronberg
3. Magnus Bengtsson fullmakt för Per Bendtzen
4. Bo Brantmark fullmakt för Jan Malmberg
5. Jörn Berthelsen fullmakt för Axel Bergenfelt
6. Paul Larsson fullmakt för Erik Grönvall
7. Stefan Svensson fullmakt för Per Olsson
8. Paul Larsson fullmakt för Hans Grönvall
Styrelsen 2014

PHa

NYHAMNSBYALAG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Bil. 2 årsmöte 2014

2013

Nyhamns Byalag bestod 2013 av 71 medlemmar.
Styrelsen har under 2013 haft 7 protokollförda möten.
Ordinarie årsstämma hölls den 9 februari i Ruffen i hamnen, Nyhamnsläge med av stämman
utsedd ordförande, Per Andersson. Deltog på stämman gjorde totalt 25 medlemmar.
Hamnmästare har varit Mikael Wessman. Vice hamnmästare har varit Martin Ravanis.

Under året som gått noteras bl.a. följande:

*
*

*

*
*
*
*

Flyttat sand från magasin norr om hamnen till Stelegången
Utfört akterförtöjningar/pollare i yttre hamnbassängen
Renoverat norra fasaden på ruffen
Bodägare har utfört nya fundament samt återmonterat bodar vid inre träbryggan
Arbete med registrering hos Skattemyndigheten
UnderhålVrenovering av flotten
I övrigt har verksamheten bedrivits genom arbetsdagar, samt allmänt underhåll

Nyhamnsläge 2014-01-07
Styrelsen

I,
I

I

Nyhamns Byalag
Revisionsberättelse
Undertecknade som utsetts till revisorer i Nyhamns Byalag har granskat
årsredovisningen och räkenskaperna för 2013.
Vi har granskat redovisningsmaterialet
ordning.

och finner att det i huvudsak är skött med god

Styrelsen har själv krediterat del av tilläggsfaktura från Rapps Dyktjänst med 34625
SEK. Detta belopp kan vi inte bedöma om det är rimligt eller ej att kreditera, då
leverantören ifråga fortsättningsvis kan komma med krav på detta.

Vi tillstyrker att:

-

resultat- och balansräkning fastställes med förbehåll för ovanstående
förlusten behandlas i enlighet med styrelsens förslag
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

Nyhamnsläge 201 (f-02-01

(~~
r::tJder

Ingvarson

I

Per Andersson

I

/

Resultat flerår + budget

Nyhamns Byalag
i)
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Resultaträkning

OtO\4

Medlemsintäkter
3000

Medlemsavgifter

3008

Dagsverkesavgifter

2000,00

3009

Inträdesavgifter

2000,00

221190,00

Summa medlemsintökter

221190,00

219147,00

219147,00

208722,00

220000,00

208722,00

7300,00

11300,00

,7500,00
0,00
2500,00
10 000,00

Verksamhets- och uthyrningsintäkter
3010

Båtplatsavgifter

3011

Båtplatsavgifter tillfällig

3018

Intäkter elförbrukning

3019

Uppläggnings och slipavgifter

3021

Intäkt bod plats

3025

Intäkt mark och lokalhyra

5750,00

6322,00

6472,00

Summa verksamhets- och uthyrnings int,

7840,00

8772,00

9672,00

Övriga+extraordinära

2090,00

2450,00

3200,00

3000,00

3000,00

167454,00

188000,00

12367,00

4000,00

1800,00

2000,00

4150,00

4000,00

7800,00

8000,00

8800,00

4000,00

202371,00

210000,00

intäkter

3030

Köplatsintäkter

10800,00

11 000,00

3050

Övriga intäkter

2979,75

2000,00

3987

Erhållna bidrag kommun/stat

3989

Erhållna bidrag Hamnens Vänner

Summa övriga+extraordinära intäkter
Summa intäkter

0,00

0,00

8422,00

43263,00

75000,00

60000,00

50000,00

50000,00

75000,00

68422,00

93263,00

304030,00

296341,00

311657,00

14350,00

0,00

50000,00

55000,00
83129,75

13000,00

0,00

273 000,00

296800,75

233000,00

24785,00

25000,00

,"
2013
Driftkostnader

verksamhet

4010

Inköp, varor och material

34880,13

20864,94

2623,00

15000,00

5120

Elektricitet

31308,00

15367,00

19919,00

20000,00

5140

Vatten och avlopp

6529,00

16393,00

8884,00

12000,00

5160

Städning och renhållning

Summa driftkostnader verksamhet

0,00
72717,13

52624,94

31426,00

47000,00

0,00
3485,29

3500,00

17 647,21

15000,00

45917,50

43500,00

Fastighetskostnader
5171

Tångrensning, muddring

5172

Anläggning, schaktarbete

67054,00
15985,00

5173

Underhåll och anläggning kajer

5174

Underhåll och anläggning pollare

5175

Underhåll och anläggning byggnader

5179

Övrigt drift och underhåll fastighet

Summa fastighetskostnader

0,00

93550,00
0,00
62437,50

0,00
61025,00
34109,00

50000,00
35000,00

0,00

50000,00

59563,00

150000,00
30000,00

40000,00

3195,00

165000,00

237075,00

10000,00

30000,00

20686,25

25000,00

29076,00

19127,00

70172,14

15000,00

14715,67

15000,00

112115,00

175114,50

165306,14

335000,00

335234,92

280000,00

Övriga externa kostnader + finansiella poster
6110

Administration/bankavgifter

1006,00

1210,00

930,00

5000,00

3014,00

5000,00

6310

Försäkringar

4054,00

4144,00

4330,00

6000,00

4594,00

5000,00

6991

Övrig extraordinär kostnad

4325,00

8311

Ränteintäkter (intäkt förs negativt)

0,00

143,32

0,00

0,00

·2061,00

9385,00

1483,54

3342,32

11000,00

Summa kostnader

194217,13

229222,98

200074,46

393000,00

380600,89

330500,00

Resultat

109812,87

67118,02

111582,54

-120000,00

·83800,14

-97 SOO,OO

8420

Förklaring

markeringar

0,00

och symboler

Ej tillämpligt konto i perioden
Budgeterade siffror
Markerar flyttad kontoanvändning mellan perioder
Kontoplan

-8159,53

Räntekostnader

Summa övriga externa + finansiella

I

0,00

-3870,46

0,00

reviderad

2013 för att passa verksamheten,

enligt styrelsebeslut

2013-08-27

-551,53

-3000,00
0,00
7000,00

I

Balansräkning flerår

Nyhamns Byalag
~

'b \L _

Tillgångar
:.

II:

Kortfristiga
1510

Kundfordringar
Andra kortfristiga

1790

Upplupna intäkter (efterdebitering)

v\'\)

re' Jo\ Y

••

II'

fordringar

1680

~
~

820,00

7939,00

fordringar

2969,00
24361,00

Summa kortfristigo fordringar

0,00

0,00

820,00

0,00

0,00

35269,00

Kassa och bank
1910

Kassa

1930

Bank

1931

71 087,58

200,00

763,00

156,00

134,33

232358,00

255728,58

435609,03

502984,05

615173,59

98491,32

232358,00

326816,16

435809,03

503747,05

615329,59

501496,45

232358,00

326816,16

436629,03

503747,05

615329,59

536765,45

Placeringskonto

402870,80

Summa kassa och bank
Summa tillgångar

Skulder + Eget kapital
Konto

Benämning

Saldo

Saldo

2008·1231

2009·12·31

. Saldo
2010·12·31

Saldo

Saldo

Saldo

2011·12-3

2012 1 -31

2013-12·31

Eget kapital
2067

Bal vinst eller förlust/balanserat

2069

Arets resultat

kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga

226831,00

232358,00

326816,16

436629,03

503747,05

5527,00

94551,00

109812,87

67118,02

111582,54

-83800,14

232358,00

326909,00

436629,03

503747,05

615329,59

531529,45

skulder

2440

Leverantörsskulder

2899

Övriga kortfristiga

3186,00
skulder

2050,00

Summa kortfristiga skulder

0,00

Summa skulder « eget kapital

Förklaring

615329,59

markeringar

232358,00

0,00

0,00

326909,00

436629,03

0,00
503747,05

0,00

5236,00

615 329,59

536765,45

och symboler

Ej tillämpligt konto i perioden
"""' ••••••
~

Markerarflyttad

kontoanvändning

mellan perioder

Konfoplan reviderad 2013 för att passa verksamheten, enligt styrelsebeslut 2013-08-27
Föreningen tiJIampar sedan 2013 faklurametoden istaIlet för kontantmetoden,
vilket innebar en mer rattvisande

stallning.

Eget kapital
7oo~,00
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Bil.5 årsmöte

Förslag

HAMNTAXA

FÖR NYHAMNS

2014

BYALAG 2014/2015

Båtplatsavgiften består aven fast hamnavgift lika stor för alla användare av hamnen.
Båtplatsavgiften består dessutom aven kajplatsavgift där hänsyn tages till kajplatsens yta (Y)
och faktor ( D).
Till grund för uträknande av avgifter fastställs också ett index-/omräkningstal.
Faktor och index-/omräkningstal

fastställs, efter förslag från styrelsen, av årsstämman.

För 2014/2015 gäller index-romräkningstal
och 1,2 i inre hamnbassäng

= 50

och faktor = 1,5 i yttre hamnbassäng

Inträdesavgift

=

500 kr
100 kr

Medlemsavgift

50 x 2 kr

=

Hamnavgift

50 x 20 kr

= 1000 kr

Kajplatsavgift

50 x Y xD

=

Pollare, 2 st

50 x 15 kr

=

750 kr

Sommaruppläggning

50 x 20 kr

=

1000 kr

50 x 15 kr

=

750 kr

Slipavgift, upptagning el. sjösättn.

50 x 1 kr

=

50 kr

Slipavgift per säsong

50 x 10 kr

=

500 kr

Gästplats per dygn

50 x 2 kr

=

100 kr

Vinteruppläggning,

icke medlem

.-

Tillfällig hamnplats 250 kr/vecka
Markhyra,

Bodplatser, Redskap

50 x 2 kr x yta

=
=

Elavgift 150 kr/mån, tiden nov-mars,
eller uppmätt förbrukning, från av
båtägare bekostad elmätare
Kölista, båtplats

50 x 4 kr

=

200 kr

Kölista, bodplats

50 x 4 kr

=

200 kr

Driftning från dagsverke

50 x 10 kr

Hyra Ruffen (för icke-medlem)

50 x 3 kr/tim

=

500 kr

=
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VALBEREDNINGEN FÖR NYHAMNS BYALAG.
SAMMANTRÄDE DEN 12 JANUARI 2014 HOS Bo Brantmark

Närvarande:

Per Andersson
Bo Brantmark
Stefan Svensson ..

Till föreningens

årsmöte i februari 2014 föreslås:

~

Att antalet styrelseledamöter

under året skall vara 8

~

Att Michael Wessman väljs till hamnmästare
Att Martin Ravanis väljs till vice hamnmästare
Båda ingår även i styrelsen. Båda föreslås omvalda.

~

Att följande väljs till styrelseledamöter:
Per Bendtzen
Magnus Bengtsson
Per Hansson
Swen Nilsson
Adrian Wallenholm
Mats-Ola Wessman
Samtliga föreslås omvalda

~

Att till revisorer väljs:
Jan Bäckström
nyval
Sverker Ingvarsson
omval
Med suppleanter
Nils Jarlman och Ack Georgiadis

~

Att till ledamot i styrelsen för Röde Orm väljs:
Christian Blandford och Niklas Nielsen båda omval
Med styrelsesuppleant David Wessman - omval

~

Att till revisor i Röde Orm väljs:
Sverker Ingvarsson - omval - med
Suppleant Acki Georgiadis nyval

Bil. 6 årsmöte 2014

Till årsstämman 2014.
Historik.
Det placerades en kioskbyggnad inom hamnområdet utan föregående
bygglovsansökan och utan att närboende grannar haft möjlighet att yttra sig.
Förutsättningar efter 2013 års årsstämma.
1 Kiosken kvar på samma plats sommaren 2013. Därefter bortforslas
kiosken om annan placering ej hittats.
2 Man skall arbeta för en annan placering av kiosken inom hamnområdet

-,

där bygglovsansökan skall göras. Detta skall ske i samråd med familjen
Andersson.

Förutsättningar inför årsstämma 2014.
1. Bygglovsansökan har avslagits med annan placering p g a att grannar ej
givit sitt samtycke.
2. Förlängt beviljande av bygglov med nuvarande placering i 5 år beviljats.
Med hänvisning till 2013 års årsstämma är detta inget alternativ då
granne motsätter sig detta och beslut om bortforslande av kiosken
redan tagits.
3. Att inhämta bygglov för nuvarande placering har aldrig varit aktuellt
med hänvisning till årsstämman 2013.
Slutsats.
1. Kiosken är ett trevligt inslag i hamnen så länge ingen granne påverkas
av dess placering.
2. Fallet kan liknas vid uppförande av vindkraftverk: Alla tycker att det är
bra för miljön med vindkraftverk, men ingen vill ha vindkraftverk i
närheten av sitt boende.

r

I

3. Nuvarande placering av kiosken är omöjlig med hänsyn till rådande
förutsättningar.
2014.02.14

-O"

STADGAR
Stadgar

för Nyhamns

Byalag,

Höganäs

Bil.8 årsmöte

2014

kommun.

Sammanträdesdatum
2014-02-15
xxxx-xx-xx
Medlemmarna
i Nyhamns'Byalag
byggande på de ursprungliga,
aktuella förhållanden.

§l.
Firma
§2.
Verksamhet

beslutar att antaga följande reviderade stadgar
men här anpassade och kompletterade till

Föreningens

firma är Nyhamns

Byalag.

Nyhamns Byalags verksamhet omfattar Nyhamns hamn
och aktiviteterna
däromkring.
Nyhamns Byalag skall verka för följande ändamål:
a. Förvaltning och underhåll av Nyhamns hamn.
b. Bevarande av kulturella värden och traditioner
förknippade med hamnen och dess historia.
c. Verka för allmän trevnad och likaberättigande
för utövare av verksamheter med anknytning till
hamnen, såsom fiske, segling och annan sjösport.
d. Genom Byalagets båtklubb Röde Orm främja segelsport
och utbildning i sjömanskap enligt stadgar
antagna vid årsmötet 1965-01-16.
e. Verka för balanserad förnyelse ledande till en
aktiv och levande hamn.

§3.
Medlemskap

Myndig person boende och mantalsskriven
i Nyhamnsläge eller
dess omedelbara närhet, som aktivt utövar fiske, segling
eller annan sjösport samt tillika är villig att delta i
hamnens skötsel och underhåll, kan året efter ansökan
inväljas som medlem.
Undantag från ovan nämnda kvalifikationer
särskilda beaktansvärda
skäl föreligger.
Ansökan
inval.

ställs

till styrelsen,

Inval sker vid ordinarie
inträdesavgift
erlägges.
Vid val äger varje medlem

kan göras,

som till- eller

årsmöte,

varvid

avstyrker

fastställd

en röst.

Medlemskapet
är solidariskt.
Invald medlem
dessa stadgar och tillhörande hamnardning.
Utträde sker skriftligen.
återbetalas ej.

då

Erlagd

underställer

medlemsavgift

sig

för året

Uteslutning.
Medlem som trots tillsägelse inte fullgör sina
Skyldigheter,
kan efter förslag från styrelsen och beslut
härom vid årsmöte, förlora sin rätt som medlem och
uteslutas ur Nyhamns Byalag.

Nyhamns Byalag stadgar PHa

I
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§4.
Årsmöte

Arsmöte skall avhållas innan den 15 mars.
På tid och plats som angives av styrelsen.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas~
1. Val av ordförande att leda årsmötet.
2. Val av sekreterare på årsmötet.
3. Val av två justeringsmän
att jämte ordförande
justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännånde av kallelse.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
och kassaberättelse
.framlägges.
7. Revisorernas berättelse framlägges.
8. Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.
9. Styrelsens förslag till budget.
10. Fastställande
av medlemsavgift
& inträdesavgift.
11. Fastställande
av hamntaxa.
12. Fastställande
av ersättning till hamnmästarna.
13. Antalet ledamöter i hamnstyrelsen.
Minst 7.
14. Val av hamnmästare och vice hamnmästare.
15. Val av ordförande.
16. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
17. Val av två revisorer.
18. Val av två revisorsuppleanter.
19. Val av valberedning.
Tre ledamöter, varav en utses
av styrelsen.
20. Inkomna motioner.
21. Behandling av övriga ärenden som styrelsen hänskjutit
till årsmötet.
Följande val förrättas till Röde Orm enligt
stadgar antagna 1965 01 16.
22.
23.
24.
25.

Val
Val
Val
Val

av två styrelseledamöter.
aven
styrelsesuppleant.
av revisor.
av revisorsuppleant.

26. Övriga frågor.
27. Avslutning.
Vid anställande av val eller votering äger varje medlem
en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes
av stämmans ordförande.
Medlem som är närvarande på medlemsmäte
företräda en (1) annan medlem.

§5.
Extra

stämma

fullmakt

Extra stämma hålles då styrelsen anser detta påkallat
eller på skriftlig begäran av minst 10 medlemmar.
Till behandling avsedd fråga skall då uppges, och även
skälet därför.
Då vid extra stämma begärd fråga behandlas, kan beslut
som föranleder åtgärd endast fattas med ~ röstövervikt.
I övriga
röstetal

Nyhamns Byalag stadgar PHa

får genom

fall gäller enkel röstpluralitet
och vid lika
den mening som biträdes av stämmans ordförande.
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§6.

Kallelse

Kallelse till såväl årsmöte som extra stämma eller annan
samling sker genom anslag på hamnen, annonsering i ortstidningen, personligt per brev, telefon ell~r e-post.
Kallelse skall utfärdas minst fjorton dagar
möte eller stämma.
Styrelsen kan sammankallas med kort varsel.

§7.
Hamnstyrelse

Styrelsen är Byalagets verkställande
bestå av minst 7 ledamöter.

före aktuellt

organ och skall

Styrelsen skall inom sig vid konstituerande
sammanträde
fördela styrelsens olika funktioner; ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassör, samt utse vem
eller vilka som skall vara firmatecknare.
Ansvarsområden
fördelas inom styrelsen.
Styrelsen är ansvarig för Byalagets ekonomi och skötsel.
Styrelsen fattar beslut i löpande ärenden och i sådana
fall som ej hinner underställas
stämmans avgörande, samt
företräder Byalaget inför myndigheter och andra.
Styrelsen
ledamöter

är beslutsmässig
är närvarande.

när minst

hälften

av dess

§8.

Räkenskaper

Kassören är ansvarig för räkenskaperna
vilka avslutas
den 31 december årligen.
Kassabok skall föras över alla transaktioner.
Resultat - och balansräkning
skall upprättas.
Behållningen
insättes på räntebärande konto.

per

§9.

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och Byalagets
räkenskaper utses årligen på årsmöte två revisorer.
Räkenskaperna
skall vara revisorerna tillhanda
senast den sista januari.
Revisorernas berättelse inlämnas till styrelsen
den 15 februari.

§10.
Motioner

§11.
Stadgeändring

§12.
Upplösning

Nyhamns Byalag stadgar PHa

senast

Förslag och motioner skall för att kunna behandlas på
ordinarie årsmöte vara styrelsen tillhanda före 31 dec.

Ändring av stadgar får endast ske efter två på varandra
följande möten, 'varav det ena skall vara årsmöte,
och beslutas med ~ majoritet.
Ärendets art skall framgå av kallelsen.

För beslut om Byalagets upplösning
stadgar om ekonomiska föreningar.

gäller vad lagen
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§13.
Båt-

& Badplatser

Båtplats kan endast erhållas av person som är bosatt
och mantalsskriven
i Nyhamnsläge eller dess omedelbara
närhet.
I undantagsfall
kan styrelsen göra avsteg fån denna regel
om särskilda skäl föreligger.
Platstilldelning

sker i turordning

Båtplatskontrakt

är personligt

efter

kölista.

och kan ej överlåtas.

Båtplats efter avliden kan efter styrelsens beslut ärvas
av efterlevande delägare, maka/make eller bröstarvinge.
Båtplatsägare
skall senast l april meddela till styrelsen
om båtplats ej kommer att utnyttjas.
Styrelsen äger rätt att tillfälligt hyra ut båtplatsen.
Båtplatsägare
som under mer än ett år ej utnyttjat
båtplats förflyttas till överst på kölista.

§14.
Avgifter

tilldelad

Alla avgifter till Byalaget skall betalas senast på angiven
förfallodag.
Utebliven betalning medför förlust av medlemskap
och/eller båtplats.

§15.
Dagsverken

Varje medlem, samt innehavare av båtplats i hamnen
är skyldig att utföra de dagsverken som på årsmöte
eller eljest av styrelsen beslutats.
Individuella önskemål om inställelsetid
kan beaktas.
Det åligger styrelsen att organisera och leda
gemensamma arbeten och sörja för att nödiga redskap
och material finns tillhanda.
Den som ej deltar i förelagda
för varje utebliven arbetsdag
årsmöte.
Undantag görs vid sjukdom och
eller då dagsverket utförs av

§16.
Hamnordning

Dessa

stadgar

arbetsuppgifter
betalar
en bot som beslutats på
av ålderskäl,
godkänd ersättare.

Till förekommande av skada och oordning på hamnen gäller
"Hamnordning
för Nyhamns Byalag" antagna av årsmöte.

har antagits

~~ ......... ~
Acki Georgiadis
Mötesordförande

Nyhamns Byalag stadgar PHa

vid sammanträde

enligt

datum på första

sidan.

.
Xxx xxx Xxxxxxxxx

Mötesordförande
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