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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
med Nyhamns Byalag, lördagen
den 10 februari 2018, kl. 1330, i Ruffen .

.,

-~

§1 Stämmans öppnande. Val av ordmrande

Mats-Ola Wessman öppnade årsstämmoförhandlingarna och hälsade de närvarande välkomna.
Dagens möte hade samlat 20 medlemmar och 4 fullmakter.

Därefter följde kort parentation till minne av Curt Wallenholm.
Minnet hedrades med en tyst minut.
Valdes Per Andersson till ordförande för årsstämman.
§2 Val av sekreterare

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

Valdes Arne Lundin och Inger Brantmark att jämte ordf. justera dagens protokoll.
§4 Röstlängd

Upprättades röstlängd för mötet.
Röstlängden är densamma som närvarolistan plus fullmakter.
Godkändes röstlängden. Se bilaga.

Bil. 1

§5 Kallelse, föredragningslista

'Kallelse har delgivits medlemmarna via e-post, genom personlig kallelse med brev och genom
anslag på hamnen.
l?elgi~ning har skett stadgeenligt, den 28/1 2018, två veckor innan datum för årsstämman.
Ovriga handlingar har funnits tillgängliga i Ruffen en vecka innan årsstämman.
Kommenterades
att några medlemmar inte fått kallelse (via e-post) till årsmötet.
Förklarade
ordf. att kallelse gått ut till samtliga medlemmar antingen som e-post eller som
personlig kallelse via brev.
Hur denna information därefter hanteras av mottagarna är inget som styrelsen kan påverka.
Godkändes

kallelsen och dagordningen.

§6 Styrelseberättelse.

Föredrog

kassaberättelse

Mats-Ola Wessman styrelseberättelsen

för 2017. Se bilaga.

Föredrog Olle Nilsson kassaberättelsen med resultat- och balansräkning för 2017.
Se bilaga.
På intäktssidan noteras en minskning för 2017.
Intäkterna för 2016 var onormalt höga. Detta efter en sanering bland gamla krav och fordringar.
Därför en minskning, nu i mera normal nivå, av intäkterna (ör 2017.
Bidrag från kommun och Hamnens Vänner belöpte
sig på. tillsammans 65 tkr.
,;
Intäkteäia blev för 2017 totalt 221 tkr.

Bil. 2

Bil. 3

På kostnadssidan noteras också en minskning, men betydligt större än på intäktssidan.
Främst är det kostnader för bryggor och kajanläggningar som minskat.
Kostnaderna blev för 2017 totalt 120 tkr.
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~ ÄTets resultat per den 31/12 blev 166 tkr, som överförs i ny räkning.
Eget kapital är 909 tkr.
§7 Revisionsberättelse
Föredrog Inger Brantmark revisionsberättelsen.
Konstaterades att räkenskaperna är i sin ordning och korrekt genomförda. Se bilaga.
Fastställde årsmötet resultaträkning och balansräkning för Nyhamns Byalag.

Bil. 4

§8 Ansvarsfrihet

Beviljade årsstämman ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret.
§9 Budget

Föredrog Mats-Ola Wessman styrelsens budgetförslag för 2018, enligt bilaga.
Intäktssidan baserat på ett medlemsantal av 70 medlemmar ger 7 tkr.
Verksamhetsintäkter ger ~223 tkr.
Notera att det inte budgeteras för eventuella intäkter från bidrag.
Detta ger på intäktssidan totalt ~230 tkr
Kostnadssidan beräknas till:
Tångrensning, och schaktning för säkerställande av djup i hamn och insegling ~SO tkr.
Underhåll av kajer, pollare ~60 tkr.
Underhåll / anläggning byggnader ~2S tkr.
Övrig drift/underhåll fastighet ~4S tkr.
Spolplatta, projektering ~ 10tkr.
Projekt nybyggnation bodar ~ ISO tkr
Detta ger på utgiftssidan totalt ~340 tkr.
Beslutade årsstämman att godkänna budgetförslag för 2018 i enlighet med bilaga.

Bil. 5

§10 Medlemsavgift, inträdesavgift
Föreslog styrelsen oförändrad medlemsavgift till 100 kr.
Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

Bil. 6

Föreslog styrelsen oförändrad inträdesavgift till SOO kr.
Beslutades årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.
§11 Hamntaxor
Föredrogs "Hamntaxa för Nyhamns Byalag 2018/2019".
Föreslog styrelsen oförändrade avgifter och taxor för 2018/2019. Se bilaga.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagda förslag.

Bil. 6

§12 Ersättning

hamnmästare,

vice hamnmästare
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Föreslog styrelsen årsmötet att inte arvodera hamnmästare och vice hamnmästare.
Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens fårslag .
• &1'3Styrelsens numerär

Presenterades valberedningens förslag, Se bilaga.
Föreslogs antalet ledamöter i styrelsen till 7.
Beslutade årsstämman att styrelsen 20] 8 skall bestå av 7 ledamöter.
§14 Val av hamnmästare

Bil. 7

och vice hamnmästare

omval av Martin Ravanis som hamnmästare. Martin Ravanis ingår även i styrelsen.
årsstämman i enlighet med lagt förslag.
omval av Swen Nilsson som vice hamnmästare. Swen Nilsson ingår även i styrelsen.
årsstämman i enlighet med lagt förslag.

Föreslogs
Beslutade
Föreslogs
Beslutade

§15 Val av ordfOrande

Föreslogs omval av Mats-Ola Wessman.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag,
§16 Val av styrelseledamöter

Föreslogs omval till ledamöter av Magnus Bengtsson, Per Hansson, Acki Georgiadis och
Olle Nilsson.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.
§17 Val av revisorer

Föreslogs
Beslutade
Föreslogs
Beslutade

omval av G len Helmstad.
årsstämman att välja Glen Helmstad till revisor.
nyval av Peter Andersson.
årsstämman att välja Peter Andersson till revisor.

§18 Val av revisorsuppleanter

Föreslogs omval av Jan Bäckström och Hans Johansson.
Beslutade årsstämman välja Jan Bäckström och Hans Johansson till revisorsuppleanter.
§19 Motioner

Meddelades

att inga motioner inkommit.

§20 Frågor hänskjutna

till årsstämman

att fatta beslut om

Ansökan om medlemskap.
Meddelades att ansökan om medlemskap har inkommit från Tobias Itzigehl, Mats Steffensen,
Håkan Jarlsmark, Håkan Lundahl och Filip Bohlin.
Ansökan arkiveras och kommer att föreläggas nästkommande årsstämma får beslut.

Bil. 8

Inval av medlem
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Beslutade årsstämman att efter en prövotid på ett år välja in Albin Boman som medlemmar i
Nyhamns Byalag .

.
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§21 Val av valberedning

Valberedningen består av 3 ledamöter. Två väljs av årsstämman, den tredje utses av styrelsen.
Föreslogs omval av Ulf Zettersten och Per-Joel Wessman till ledamöter i valberedningen.
Beslutade årsstämman välja Ulf Zettersten och Per-Joel Wessman till ledamöter i valberedningen.
Meddelade styrelsen att Per Andersson är styrelsens val till ledamot i valberedningen.
Per Andersson är dessutom valberedningens ordförande / sammankallande.
Riktade ordf. Mats-Ola Wessman ett tack till valberedningen för ett gott arbete.
I dagens läge är det inte helt lätt att hitta personer för ideella uppdrag inom förenings livet.
§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 Blandford till ordinarie ledamöter i
Röde Orm.
§23 Val av styrelsesuppleant

Röde Orm

Föreslogs omval till styrelsesuppleant i Röde Orm av Adrian Wallenholm.
Beslutade årsstämman välja Adrian Wallenholm till styrelsesuppleant i Röde Orm.
§24 Val av revisor Röde Orm

Föreslogs nyval till revisor i Röde Orm av Peter Andersson.
Beslutade årsstämman välja Peter Andersson till revisor i Röde Orm.
§25 Val av revisorsuppleant

Röde Orm

Föreslogs omval till revisorsuppleant i Röde Orm av Jan Bäckström.
Beslutade årsstämman välja Jan Bäckström till revisorsuppleant i Röde Orm.
§26 Övriga frågor

Ang. arbetsdagarna
Informerades

2018

att arbetsdagarna blir den 19/5 och den 26/5.

Ang. Rolles båt Bergö
Meddelade Mats-Ola Wessman att efter ett flertal kontakter med nuvarande ägarna utan att något
händer har styrelsen nu tröttnat.
En skrivelse har nyligen skickats där ägaren uppmanas att senast den 15/2 meddela hur han tänkt sig
att och när Bergö skall avlägsnas från hamnens område.
Om så ej sker kommer ärendet att från den 31/3 överlämnas till Kronofogdemyndigheten.
Ang. Rolles bod
Meddelades

att boden under året kommer att renoveras genom Ravanis försorg.

I
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§27 Årsstämmans

avslutande

Mötesordförande

Per Andersson avslutade med att ge ordforande Mats-Ola Wessman ordet.

Ordförande Mats-Ola Wessman riktade ett tack till avgående revisor Inger Brantmark.
Stort tack till Bertil Unger for exemplarisk skötsel av hamnens gröna ytor.
Flaggningen på hamnen har under året hanterats på ett alldeles utmärkt sätt.
Tack till hamnmästare Martin Ravanis.
Till Hamnens Vänner riktades också tack för ekonomiskt bidrag till verksamheten.
Ett tack slutligen tiIl alla medlemmar som bidragit till att 2017 blev ett bra år for hamnen.
Ni skall känna er hjärtligt välkomna med nya friska krafter och insatser allt för hamnens bästa 2018.
Därmed forklarade ordforande Mats-Ola Wessman årsstämman 2018 for avslutad.

Justeras

Bilagal 1 till årsmötesprotokoll
rör Nyhamns Byalag lördagen
den 10 februari 2018

Deltagarlista tillika röstlängd

Närvarande

Per Hansson

Paul-Olle Bernklev

Inger Brantmark

Martin Ravanis

Mathias Ravanis

Lars-Ole Blandford

Swen Nilsson

Anders Bergman

Ulf Zettersten

Gittan Larsson

Mats-Ola Wessman

Christian Blandford

Per Bendtzen

Acki Georgiadis

Niklas Nielsen

Olle Nilsson

Glen Helmstad

Hans Johansson

Per Andersson

Arne Lundin

Fullmakter

1. Paul Olle Bernklev fullmakt för Pål Svensson
2. Mathias Ravanis fullmakt för Michel Seipel
3. Acki Georgiadis fullmakt för Magnus Bengtsson
4. Niklas Nielsen fullmakt för Tobias Cronberg

Styrelsen 2018
PHa

Bil 2

NYHAMNSBYALAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2017

Nyhamns Byalag bestod 2017 av 69 medlemmar.
Styrelsen har under 2017 haft 10 protokollförda möten.
Ordinarie årsstämma hölls den 11 februari i Ruffen i hamnen, Nyhamnsläge med av stämman
utsedd ordförande. Per Andersson.
Deltog på stämman gjorde totalt 21 medlemmar och 4 via fullmakt.
Hamnmästare har varit Martin Ravanis. Vice hamnmästare har varit Swen Nilsson.

Under året som gått noteras bl.a. följande:

*

Upptagning av sand från magasin norr om hamnen.

*

Återställning och uppröjning efter stormar.

*

Sökt och erhållit bygglov för byggnation.

*

Påbörjat byggnation av grund till ny byggnad.

*

Rensning av hamninlopp med upptagning av stor sten som återställts på norra kajen.

*

I övrigt har verksamheten bedrivits genom arbetsdagar samt allmänt undeerhåll.
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Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894

Styrelsen för Nyhamns Byalag, med säte i Nyharnnsläge, får härmed avge årsberättelse för
., I~kenskapsåret 2017-01-01 -2017-12-31.

Förvaltnings berä ttelse

~ '\

Information

om verksamheten

Verksamheten

i föreningen

har varit oförändrad från tidigare år.

Flerårsöversikt
Allmänna fiirutsäuningar

2017

2016

2015

287
-120

310

252

-238
72

-229

72

23

743 138

671 034

'\

'----'

Resultat (tkr)
Verksamhetens
Verksamhetens
Verksamhetens
Arets resultat

intäkter
kostnader
resultat

Ekonomisk ställning
Eget kapital

166
166

909610

...,.,
""J

Definitioner

Eget kapital - Företagets nettotillgångar.

Föreningens

I

dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande

resultat- och balansräkning.

---~t
Nyhamns
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Byalag

Org.nr 802476-6894

Resultaträkning

Not

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

.• ~-..,
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetens intäkter

.~\
~.

8400
65636
212 740
286776

6700
63882
239764
310346

-120304
O
-120304

-232986
-238242

Verksamhetsresultat

166472

72104

Resultat efter finansiella poster

166472

72104

Resultat före skatt

166472

72104

Årets resultat

166472

72104

Verksamhetens kostnader
Övriga extema kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader

l

2

3

-5256

"'~

~

I

l"

3/

L,

'.

"

"b\Jj..,
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Nybamns Byalag
Org.nr 802476-6894

Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

.. ~~
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

4

38842

O

Omsättningstillgångar
\........-\

fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kortfristiga

'\

19100
37
19137

8650
400
9050

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

854748
873885

738981
748031

SUMMA TILLGÅNGAR

912 727

748031

<:;»

I
I

-'>

l>iL3,4
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Nyhamns Byalag

Org.nr 802476-6894

Balansräkning

..

?

Not

2017-12-31

2016-12-31

-~
c~

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

5

Arets resultat
Balanserat kapital

166472

72 104

743 138

671 034

Summa eget kapital

909610

743138

Leverantörsaku Ider

l 000

2620

Övriga skulder

2117
3117

2273
4893

Kortfristiga skulder
\...---\

Summa kortfristiga skulder
\.

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

912 727

748031

'~/'

O

O

Ställda säkerheter

Inga

Inga

AnsvarsIörbindelser

Inga

Inga

Ej bokfört resultat

I
I

4

lS,L 3/«:

S (7)

Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894

Tilläggsupplysningar
•. Allmänna upplysningar
Redovisningsprincipema

är oförändrade järn fört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap
intäktsförs vid inbetalning från medlem.

i den ideella föreningen. Medlemsavgifter

Not 1 Erhållna bidrag
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

\

""--,,,I

Bidrag fördelar sig enligt följande:
Erhållna kommunala bidrag Grön Kvalitetsturism
Erhållna bidrag Hamnens Vänner

-25636
-40000

Summa

-65636

-23 882
-40000
-63882

Not 2 Nettoomsättning
2017-01-01
-2017-12-31

Verksamhetens

nettoomsättning

2016-01-01
-2016-12-31

fördelar sig enligt

följande:
Båtplatsavgifter
Båtplatsavgifter tilWiIlig
Intäkter elförbrukning
Uppläggnings och slipavgifter
Intäkt badplats
Intäkt mark och lokalhyra
Köplatsavgifter båt
Köplatsavgifter bod
Övriga intäkter

Summa

-159132
-26445

-187 100
400

-2360

-3250

-2402

-10564
-7800
-8 ISO

-9000
-2200
-10200
-I 000

O
-212 739

-12000
..] 000
- J 0300

-239764

S·

oJ)

piL.
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Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894

Not 3 Anställda och personalkostnader

2017-01-01
-2017-12-31
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 4 Pågående nyanläggningar

Not 5 Eget kapital ideell förening
Balanserat
kapital

,

5256

och forskott avseende materiella anläggningar
2017-12-31
2016-12-31

Nedlagda kostnader per 171231, avseende nybyggnad
kajen

...•..•

-2016-12-31

4000
1256

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader

'-

2016-01-01

norra

Totalt eget
kapital

Ingående balans
Arets resultat

743 138

743 138
166472

Utgående balans

743138

909610

38842
38842

o
O

3'j"

I

Nyhamns Byalag
Org.nr 802476-6894

~ Resultat- och balansräkningen

Nyhamnsläge

kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

den 18 januari 20 18

Mats-Ola Wessman
Ordförande

'-../\AJ .~ _
"""'.~

V~/"/~
/

c:',... "c

S~en Nilsson

~I\ 'l '~~

,
e.'

/:

Ack; Georgiadis

~-S.:u. '~ ..~

_

~~~~

Magnus Bengtsgon

~~i6

Martin Ravanis

Revisorspåteckning

V~be77zar
"

lämnats

(i~(!Lv9!tttt~art

Inger B ntmark/
Revisor
.

I

Glen Helmstad

Revisor

/

Ir

)

Nyhamns Byalag
Org. Nr. 802476-6894

REVISIONSBERÄ TTELSE

Undertecknade som utsetts till revisorer i Nyhamns Byalag har granskat
årsredovisningen, räkenskaperna, protokoll samt styrelsens förvaltning
) för 2017.
Alla transaktioner är försedda med vederbörliga verifikationer.
Räkenskaperna är förda med god ordning och utan anmärkning.
Vi tillstyrker att:
-

resultat- och balansräkning fastställes,
vinsten behandlas i enlighet med styrelsens förslag, samt
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Nyhamnsläge

den 2018-01-18

t4t
c/ttt&ff tfM!· ····~~i~~i~d···············

Nyhamns Byalag

BilS

Budget förslag 2017.

Intäkter
Medlemmar

7000

Verksamhet

233.000
240.000

Kostnader
Tångrensning, schaktning

75.000

Underhåll kajer, pållare

50.000

Underhåll byggnader

40.000

Driftskostnader

45.000

Spolplatta, projektering

10.000

Nybyggnation bodar
Stomme till tät byggnad

100.000

320.000

Förslag

HAMNTAXA

FÖR NY HAMN S BYALAG

2018/2019

Bil 6

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-zornräkningstal fastställs, efter förslag från styrelsen, av årsstämman.
För 2018/2019 gäller index-/omräkningstal
och 1,2 i inre hamnbassäng

= 50

och faktor = 1,5 i yttre hamnbassäng

Inträdesavgift

=

500 kr

Medlemsavgift

50 x2 kr

=

100 kr

Hamnavgift

50 x20 kr

=

1000 kr

Kajplatsavgift

50 x Y xD

=

Pollare, 2 st

50 x 15 kr

Sommaruppläggning

50 x 20 kr

=

1000 kr

50 x 15 kr

=

750 kr

50 x 1 kr

=

50 kr

. Slipavgift per säsong

50 x 10 kr

=

500 kr

Gästplats per dygn

50 x2 kr

=

100 kr

Vinteruppläggning,

icke medlem

Slipavgift, upptagning el. sjösättn.

Tillf"ållighamnplats 250 kr/vecka
Markhyra, Bodplatser, Redskap

750 kr

=

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

=

500 kr

Hyra Ruffen (för icke-medlem)

50 x 3 kr/tim

=

o/!?Jf9J

I

\
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VALBEREDNINGEN FÖR NVHAMNS BYALAG.

\Talberedningen har utgjorts av:
Per- Joel Wessman, Ulf Zettersten, Per Andersson

Till föreningens årsmöte 10 februari 2018 föreslås:
Att antalet styrelseledamöter

under året skall vara 7

Att Martin Ravanis väljs till hamnmästare,

omval

Att Swen Nilsson väljs till vice hamnmästare,

omval

Båda föreslås även ingå i styrelsen.
Val av ordförande
Mats-OlaV\essman,

omval

Att följande Väljs till styrelseledamöter:
Magnus Bengtsson
Acki Georgiadis
Per Hansson
Olle Nilsson
Samtliga föreslås omvalda

Att till revisorer väljs:
Peter Andersson nyval
Glen Helmstad, omval
Med suppleanter
. Jan Bäckström
Hans Johansson. Båda omval
Att till ledamot istyretsen

för RödeOrm

väljs:

Christian Blandford och Niklas Nielsen båda omval
Styrelsesuppleant Adrian Wallenholmomval

Att till revisor i Röde Orm väljs:
Peter Andersson nyval
Med Suppleant
Jan Bäckström, omval

I

I

Frågor hänskjutna till årsstämman 2018 att fatta beslut om

* Medlemskap

Ansökan om medlemskap
Meddelades

(från styrelsemöte)

att ansökan om medlemskap inkommit från:

Tobias Itzigehl, Mats Steffensen, Håkan Jarlsmark, Håkan Lundahl och Filip Bohlin.
Ansökan arkiveras och kommer, efter en prövotid på ett år,
att föreläggas nästkommande årsstämma för beslut om inval.

Inval av medlemmar
Föreslås att:
Albin Boman efter en prövotid på ett år väljs in som medlem i Nyhamns Byalag.

Nyhamnsläge
Styrelsen

2017-12-27
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