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Protokoll fOrt vid ordinarie årsstämma
med Nyhamns Byalag, lördagen
den 9 februari 2019, kl. 1330, i Ruffen.

§1 Stämmans öppnande. Val av ordfOrande
Mats-Ola Wessman öppnade årsstämmoförhandlingarna och hälsade de närvarande välkomna.
Dagens möte hade samlat 21 medlemmar och 2 fullmakter.
Valdes Per Andersson till ordförande för årsstämman.
§2 Val av sekreterare
Valdes Per Hansson till sekreterare för årsstämman.
§3 Val av justeringsmän
Valdes Lars-Ole Blandford och Gittan Larsson 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.
Delgivning har skett stadgeenligt, den 26/1 2019, två veckor innan datum för årsstämman.
Övriga handlingar har funnits tillgängliga i Ruffen en vecka innan årsstämman.
Godkändes

kallelsen och dagordningen.

§6 Styrelseberättelse, kassa berättelse
Föredrog

Mats-Ola Wessman styrelseberättelsen

för

2018. Se bilaga.

Föredrog Olle Nilsson kassaberättelsen med resultat- och balansräkning för 2018.
Se bilaga.
På intäktssidan noteras en liten ökning för 2018.
Bidrag från kommun och Hamnens Vänner belöpte sig på tillsammans 67 tkr.
Intäkterna blev för 2018 totalt 298 tkr.
På kostnadssidan noteras också en ökning, men något större än på intäktssidan.
Främst är det kostnader för bryggor, kajanläggningar och renhållning som ökat.
Kostnaderna blev för 2018 totalt 171 tkr.
Årets resultat per den 31/12 blev 127 tkr, som överförs i ny räkning.
Eget kapital är 1036 tkr.

Bil.

2

Bil. 3

---

§7 Revisionsberättelse
Föredrog Glenn Helmstad revisionsberättelsen.
Konstaterades att räkenskaperna äri sin ordning och korrekt genomförda. Se bilaga.
Fastställde årsmötet resultaträkning och balansräkning för Nyhamns Byalag.
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Bil. 4

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

Mats-Ola Wessman styrelsens budgetförslag för 2019, enligt bilaga.

Intäktssidan baserat på ett medlemsantal av 70 medlemmar ger 7 tkr.
Verksamhets intäkter ger ~223 tkr.
Notera att det inte budgeteras för eventuella intäkter från bidrag.
Detta ger på intäkts sidan totalt ~230 tkr
Kostnadssidan beräknas till:
Tångrensning, och schaktning för säkerställande av djup i hamn och insegling ~50 tkr.
Underhåll av kajer, pollare ~60 tkr.
Underhåll / anläggning byggnader ~25 tkr.
Övrig drift/underhåll fastighet ~45 tkr.
Spolplatta, projektering ~ 10 tkr.
Projekt nybyggnation bodar ~150 tkr
Detta ger på utgiftssidan totalt ~340 tkr.
Beslutade årsstämman att godkänna budgetförslag för 20]9 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 500 kr.
Beslutades årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.
§11 Hamntaxor
Föredrogs "Hamntaxa för Nyhamns Byalag 2019/2020".
Föreslog styrelsen oförändrade avgifter och taxor för 2019/2020. Se bilaga.
Beslutade årsstämman i enlighet med lagda förslag.

Bil. 6

§12 Ersättning hamnmästare, vice hamnmästare
Föreslog styrelsen årsmötet att inte arvodera hamnmästare och vice hamnmästare.
Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.
.
§13 Styrelsens numerär
Presenterades valberedningens förslag. Se bilaga.
Föreslogs antalet ledamöter i styrelsen till 7.
Beslutade årsstämman att styrelsen 2018 skall bestå av 7 ledamöter.

Bil. 7

§14 Val av hamnmästare ocb vice hamnmästare
Föreslogs
Beslutade
Föreslogs
Beslutade

3(5)

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

§15 Val av ordförande
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 Glen Helmstad.
årsstämman att välja Glen Helmstad till revisor.
omval 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 bänskjutna till årsstämman att fatta beslut om

Inval av medlem
Beslutade årsstämman att efter en prövotid på ett år välja in
Tobias Itzigehl, Mats Steffensen, Håkan Jarlsmark, Håkan Lundahl och Filip Bohlin
som medlemmar i Nyhamns Byalag.
§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 j 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.

Bil. 8

§22 Val av styrelseledamöter Röde Orm
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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 Olle Nilsson.
Beslutade årsstämman välja Olle Nilson 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

2019

att arbetsdagarna blir den

18/5 och den 25/5.

Ang. Röde Orms "trångboddhet"
Röde Orms verksamhet blomstrar verkligen. Vilket är oerhört positivt.
Den verksamheten är ju faktiskt grunden för hamnens fortlevnad.
Boden är i dåligt skick och dessutom för liten för dagens expanderande verksamhet.
En helhetslösning för Röde Orms och hamnens bästa är önskvärt.
Informerades att styrelsen har för avsikt att tillsammans med Röde Orm under året
diskutera en helhetslösning för det södra hamnområdet.
Ang. uppgrundningen
runt och i hamnen
Frågan om det är en ny företeelse eller har den alltid funnits.
Svaret är att det troligt var bättre förr.
Förr hade inre hamnen en liknande form som idag i Lerhamn, en svagt sluttande sandstrand
som bildade ett naturligt baksug och på så sätt förhindra uppgrundning inne j hamnen.
Sämre växtlighet och döende bottnar runt hamnen gör att sanden binds sämre än förr.
Vad hamnen kan göra är att årligen i tillräcklig mängd gräva ur Sandmagasinet så att sand på
så sätt samlas upp innan den grundar upp insegling och hamninlopp.
Informerades att årets tömning av Sandmagasinet sker någon gång under periden 1512 - 31/3.
Ang. otillåten vinteruppläggning
Efter senare års uppröjning i norra hamnområdet kring mastställningarna har en viss ordning
och reda, som inte fanns tidigare, skapats.
Detta har nu lett till att området norr om mastställningarna nu utnyttjas för vinteruppläggning
av båtar. Båtägare som på detta vis slipper att betala avgift till hamnen då det inte är hamnens mark.
Båtarna ligger alltså utan tillstånd i ett naturreservat.
Informerades att styrelsen kommer att upplysa båtägarna att snarast flytta sina båtar.

------

------------------------

Ang. bodbyggnation
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Fråga. När blir egentligen bodarna fårdiga?
Informerades att det är styrelsen som leder arbetet med bodarna.
Arbetet bedrivs så långt som möjligt med ideella insatser på extra inkallade arbetsdagar.
Målet att hålla budget innebär också att inhyrda arbetstimmar utnyttjas minimalt.
Alltså svårt att sätta ett fårdig-datum på byggnationen.
§27 Årsstämmans avslutande
Mötesordförande

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

Ordf. riktade ett stort till Hamnens Vänner för värdefullt ekonomiskt stöd och till
Höganäs Kommun för ekonomiskt bidrag genom Grön Kvalitetsturism.
Ett tack slutligen till alla medlemmar som bidragit till att 2018 blev ett bra år för hamnen.
Ni skall känna er hjärtligt välkomna med nya friska krafter och insatser allt för hamnens bästa 2019.
Därmed förklarade ordförande Mats-Ola Wessman årsstämman 2019 för avslutad.
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Bilaga 1 till årsmötesprotokoll
ror Nyhamns Byalag Iördager,
den 9 februari 20h

Deltagarlista

tillika röstlängd

Närvarande

Per Hansson

Inger Brantmark

Albin Broman

Martin Ravanis

Mathias Ravanis

Lars-Ole Blandford

Swen Nilsson

Tobias Cronberg

Bo Brantmark

Gittan Larsson

Mats-Ola Wessman

Adrian Wallenholm

Acki Georgiadis

Clemens Andersson

Peter ndersson

Olle Nilsson

Glen Helmstad

Hans Johansson

Per Andersson

Sven Magneklint

Rolf Andersson

Fullmakter

1. Acki Georgiadis fullmakt för Magnus Bengtsson
2. Mathias Ravanis fullmakt för Michael Seipel

Styrelsen 2019

PHa

Bil 2

NYHAMNS BYALAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2018

Nyhamns Byalag bestod 2018 av 67 medlemmar.
Styrelsen har under 2018 haft 6 protokollförda möten.
Ordinarie årsstämma hölls den 10 februari i Ruffen i hamnen, Nyhamnsläge med av stämman
utsedd ordförande. Per Andersson.
Deltog på stämman gjorde totalt 20 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.

*

Fortsatt byggnation av stomme till tät 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 bya,s'
°rg·nr.802476-6894

Styrelsen för Nyhamns Byalag, med säte i Nyhamnsläge, får härmed avge årsberättelse för
räkenskapsåret 2018-01-01-

2018-12-31.

Förva Itn ingsberätte Ise
Information om verksamheten
~
Verksamheten i föreningen har varit oförändrad från tidigare år.

.'-.....--'

Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar

2018

2017

2016

2015

298

287

310

252

-171

-120

-238

-229

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
.'~rksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat

127

166

72

23

Årets resultat

127

166

72

23

Ekonomisk ställning
Eget kapital

1036644

909610

743138

671 034

Definitioner
Eget kapital- Föreningens nettotillgångar,

dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

I

~yhamns

~.\L 3-

-

Bvalag

-

Iz

Org.nr.802476-68S4

,esultaträknin~

Verksamhetens

Not

Medlemsavgifter
1

2

Bidrag
Summa verksamhetens

Verksamhetens

intäkter

7200

~400

223307

212740

67050

297557

65636
286776

-171106

-120304

-171106

-120304

126451

166472

kostnader

Övriga externa kostnader

3

O

Personalkostnader

"'-- -

Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens

2017-01-01
2017-12-31

intäkter

Nettoomsattning

-----.--

2018-01~01
2018-12-31

resultat

Finansiella intäkter
Ränteintäkter

'--.-.--,-

I

582

O

Resultat efter finansiella intäkter o kostnader

127033

166472

Årets Resultat

127033

166472

--

-

--

-

---
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M:yhamns Bvalag
Org.nr. 802476-68~4

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-3:1

iiLLGANGAR
Anläggningstiiiga
'-.......... .•/

nga.

Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
4
materiella anläggningstillgångar

295010

38842

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

5198

1910('

Summa kortfristiga fordringatr

5198

19137

Kassa och bank

741960

854748

Summa omsättningstillgångar

747158

873885

1042168

912727

-'---'
Omsättningstillgånga

r

37

o

SUMMA TILLGANGAR

Nyhamns Byalag
Org.nr. 802476-6894

Not

2017-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
5

Eget kapital
Arets resultat

127033

166472

Balanserat kapital

909(;10

743138

1036643

909610

o

200

Summa eget kapital

'-....-'

Kortfristiga skulder
leverantörskulder
Förskott från kunder
Leverantörskulder

2691

80:

Övriga skulder

2834

2117

Summa leverantörsskulder

5525

3117

1042168

912727

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

SUMMA

EGET KAPITAL OCH SKULDER

~lL.5,/__

Nyhamns Byalag

.

Org.nr.802476-6894

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciperna

är oförändrade

jämfört

med föregående

år.

Intäktsredovisning
Intäkter

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

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter

omfattar

medlemsavgifter

intäksförs

inbetalningar
vid betalning

för medlemskap

i den ideella föreningan.

från medlem.

Not 1 Nettoomsättning
2018-01-01
2018-12-31
Verksamhetens nettoomsättning
enligt följande:

2017-01-01
2017-12-31

fördelar sig

159132
26445
2360
2402
9000
2200
10200
1000

Övriga intäkter

167890
15734
1907
4708
9000
9200
11200
800
2868

Summa

223307

O
212739

Erhållna bidrag Hamnens Vänner

27050
40000

25636
40000

Summa

67050

65636

Båtplatsavgifter
Båtplatsavgifter

tillfälliga

Intäkter elförbrukning
Uppläggnings

och slipavgifter

Intäkt Badplats
Intäkt mark och lokalhyra
Köplatsavgift

båt

Köplatsavgift

bod

Not 2 Erhållna bidrag
Bidrag fördelar sig enligt följande:
Erhållna kommunala

I
I

bidrag Grön Kvalitetsturism

.

'::>

I

..
Nyhamns Byalag
Org.nr. 802476-6894

Not 3 Verksamhetens

kostnader
2018~01-01
2018-12-31

',,--,.

Verksamhetens kostnader fördalar sig
enligt följande.
Elektricitet
Vatten o avlopp
Städning o renhållning
Underhålloch anläggning kajer
Underhåll och anläggning byggnader
Övrig drift och underhåll
Administration
Försäkringar
Kundförluster
Bankkostnader
Övriga externa kostnader
Lämnade bidrag

18119
2694
24547
84115·
1015
7857
2583
5030
8013
909
1224
15000
171106

2017-01-01
2017-12-31

21577
2302
14869
57558
4846
11481
1881
4883

O
906
O
O
120303

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningar nybyggnad norra kajen
2018-12-31
Nerlagda kostnader per 171231.
Nerlagdako~naderunder2018
Nerlagdako~naderperl81231

38842
256168
295010

~.

Not S Eget kapital ideell förening
\'--../

Balanserat
kapital
Ingående balans 180101
Arets resultat
Utgående balans 181231

I

909610
909610

Totalt eget
kapital
909610
127033
1036643

I

Nyhamns Byalag
Org.nr.802476-6894
Resultat- och balansräkning

Nyhamnsläge

kommer

att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

den 18 januari 2019
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Nyhamns Byalag
Org. Nr. 802476-6894

REVISIONSBERÄ TIElSE
Undertecknade, som utsetts som revisorer i Nyhamns Byalag, har granskat
årsredovisningen, räkenskaperna, protokoll samt styrelsens förvaltning för
2018.
Alla transaktioner

är försedda med vederbörliga verifikationer.

Räkenskaperna är förda med god ordning och utan anmärkning.
Vi tillstyrker

att:

•

resultat- och balansräkning fastställs,

•

vinsten behandlas i enlighet med styrelsens förslag. sam:

•

stvrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Nyhamnsläge 2019-02-03
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Glen Helmstad
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Peter Andersson
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Nyhamns Byalag

Likviditetsbudget

förslag 2019.

Intäkter
Medlemmar

7000

Verksamhet

223.000
230.000

Kostnader
Tångrensning, schaktning

50.000

Underhåll kajer, pållare

60.000

Underhåll byggnader

25.000

Driftskostnader

45.000

Spolplatta, projektering

10.000

Nybyggnation bodar

-----

150.000

340.000

Förslag HAMNTAXA

FÖR NYHAMNS

BYALAG 2019/2020

Bil ~

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-zornräkningstal.
Faktor och index-zornräkningstal fastställs, efter förslag från styrelsen, av årsstämman.

För 2019/2020 gäller index-/omräkningstal
och 1,2 i inre hamnbassäng

= SOoch faktor = 1,S i yttre

Inträdesavgift

=

SOOkr
100 kr

Medlemsavgift

SOx2 kr

=

Hamnavgift

SOx 20 kr

= 1000 kr

Kajplatsavgift

SOxYxD

=

Pollare, 2 st

SOx IS kr

== 7S0kr

Sommaruppläggning

SOx20 kr

=

1000 kr

Vinteruppläggning. icke medlem

SOx 15 kr

=

750 kr

Slipavgift, upptagning el. sjösättn.

50 x 1 kr

::=

50 kr

Slipavgift per säsong

50 x 10 kr

::=

Gästplats per dygn

50 x2 kr

= 100 kr

500 kr

=

TilIrållig hamnplats 250 kr/vecka
Markhyra, Bodplatser, Redskap

hamnbassäng

50x2 kr x yta

Elavgift 150 kr/mån, tiden nov-mars
eller uppmätt förbrukning, från al"
båtägare bekostad elmätare

::=

=

Kölista, båtplats

SOx 4 kr

=

200 kr

Kölista, bod plats

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

=

v{.~

flb

\
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VALBEREDNINGEN

valberedningen

FÖR NVHAMNS BYALAG..

har utgjorts av:

Per- Joel Wessman, Ulf Zettersten, Per Anoerssor.

-"j

föreninqens årsmöte 9 februari 2019 föreslås:

Att antalet stvrelseledamöter

under året skall vara 7

Att Martin Ravanis väljs till hamnmästare, omvai
Att Swen Nilsson väljs till vice hamnmästare, omval
Båda föreslås även ingå i styrelsen.
Val av ordförande

Mats-Ola V\.essman, omval
Att följande väljs till styrelseledamöter:
Magnus Bengtsson
Acki Georgiadis
Per Hansson
Olle NilssoSamtliga föreslås omvalda

Att till revisorer Väljs:
Peter Andersson nyval
Glen Helmstad. omval
Med suppleanter
Jan Bäckström
Hans Johansson. Båda omval
Att till ledamot istyreisen för RödeOrm väljs.
Christian Blandford och Niklas Nielsen bada omval
Styrelsesuppleant Adrian Wallenholmomval

Att till revisor.i ~~de Or\TI Vält,;
nyval

Uf (p

Med Suppleant

Jan Bäckström. omval

J/f ((,',,''---'

-------------------------

-
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Frågor hänskjutna till årsstämman 2019 att fatta beslut om

* MedlemskaQ

Inval av medlemmar
Föreslås att;
Tobias Itzigehl, Mats Steffensen, Håkan Jarlsmark, Håkan Lundahl och Filip Bohlin
efter en prövotid av ett år väljs in som medlemmar iNyhamns Byalag.

Nyhamnsläge 2018-12-26
Styrelsen
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