NYHAMNS BYALAG

KALLELSE TILL ÅRSSTIiMMA
Medlemmarna i Nyhamns Byalag, Nyhamnsläge kallas härmed

till ordinarie årsstämma

lördagen den 5 mars 2022. k1.13.30 i Nyhamnsskolans matsal. Nyhamnsläge

FOREDRAGNINGSLISTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande. Val av ordforande att leda mötet.
Val av sekreterare.
Val av två justeringsmåin, tillika nlsträknare, att jiimte ordfbrande justera protokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av kallelse, med foredragningsiista, till årsstämman.
Föredragning av styrelseberäfielse och kassaber?ittelse ftir år 202t.
Föredragning av revisionsberättelse 2A2L
Frågan om ansvarsfrihet ftir styrelsen.
Styrelsens ftirslag till budget.
10. Fastställande av medlemsavgift & inträdesavgift.
11. Fastställande av hamntaxor ftir 2A22DA23.
12. Faststiillande av ersättning till hamnmästama.
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. Minst 7 stycken. (7 st.under202l).
14. a) Val av hamnmästare (Ftir 2021Ma*in Ravanis)"
14. b) Val av vice hamnmästare (För2a2l Swen Nilsson)
i5. Val av ordforande. (För 2021: Mats-Ola Wessman).
16. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
{För 2021: Per Hansson, Olle Nilsson, Magnus Bengtsson Acki Georgiadis).
17 . Yal av två revisorer. (För 2021: Glen Helrnstad, Peter Andersson).
18. Val av två revisorsuppleanter. (För 2021: Ian Bäckström, Hans Johansson)'
19. Inkomna motioner.
20. Behandling av övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämrnan.
21. Val av valberedning. Tre st. (För 2A2l tJlf Zefitersten, Albin Broman, Per Andersson).
Följande val förrättas

till

Röde Orm.

22. Val av två styreiseledamöter. (För 2021: Christian Blandford,
23. Val av en styrelsesuppleant. (För 2021: Adrian Wallenholm).
24. Val av en revisor. (För 2021: Olle Nilsson).
25

.

Val av en revisorsuppleant.

(För 2021 : Jan Bäckström).

26. Övriga frågor
27. Årsstämmans avslutande
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NYIIAMNS BYALAG
Styrelsen

Niklas Nieisen).

Nyhamns Byalag

Likviditstsbudset förslas 2022.

lnt$ktqr
Medlemmar

6.800

Yerksamhet

223J00
230,000

Kostuader
Tångreusning, schaktning

50.000

Underhåll kajer, påtlare

50.000

Underhåll byggnader

40.000

Driftskostnader

45.000

Färdigställning bodar

30.000

Arbete grillplats

50.00$

265.080

Förs1ag IIAMNEäXÄ, rOR NYIIåI{NS ByI\LAe 2A22/2023
Båtplatsavgiften bestar av en fast hamnavgift lika stor för alla anviindare av hamnen.
Båtplatsavgiften består dessutom av en kajplatsavgift dåir hänsyn tages till kajplatsens yta (Y)
och faktor (D).

Till grund ftir uträknande

av avgifter fastställs också ett index-/omriikningstal.

Faktor och index-/omräkningstal fastställs, efter ft)rslag från styrelsen, av årsstiimman.

För 202212023 gäIler index-/omräkningstal = 50 och faktor = 1,5 i yttre hamnbassäng
och 1,2 i inre hamnbassäng

Inträdesavgift

Medlemsavgift

50x2kr

Hamnavgift

50 x 20

Kajplatsavgift

SOxYxD

Pollare,2

st

Sommaruppläggning
Vinteruppläggning, icke

medlem

kr

=

500

kr

=

100

kr

= 1000 kr

50 x 15

kr

750

kr

50 x 20

kr

1000

kr

50 x 15

kr

750

kr

50

kr

l0 kr

500

kr

kr

100

kr

Slipavgift, upptagning el. sjösättn. 50 x

I kr

Slipavgift per

säsong

50 x

Gästplats per

dygn

50 x 2

Tillfiillig hamnplats 250 krlvecka
Markhyra, Bodplatser,

Redskap

50 x 2 kr x yta

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

50x4kr

200

kr

Kölista, bodplats

50x4kr

200

kr

Driftning från dagsverke

50x10kr

500

kr

Hyra Ruffen (fiir ick-medlem)

50 x 3

kr/tim

NYHAMNS BYALAG
\TERKSAMHETSB§,RATTELSE 202 1
Året som gått har inte varit något annat likt. Vi har lelt i skalet med vad pandemin har ställt tilt med.
Trots detta har arbetet både med underhåll och med hamnens verksamhet kunnat genomforas.
Dock med den stora avsaknaden av både de personliga kontakterna och den verkliga gemenskapen.
Nyhamns Byalagbestod 7021 av 68 medlemmar.
Styrelsen har under 2A21 haft.8 protokollforda möten.

Ordinarie årsstämma fick genornfiiras med digitalt utskick på nätet och {tir medlemmar utan
mailadress i form av brev. Medlemmarna svarade digitalt eller med inskickade brevsvar.
Alla svar sammanställdes, protokoll skrevs och justerades i vederbörlig ordning.
Deltog på stiimman giorde totalt 31 medlemmar
Hamnmästare har varit Martin Ravanis. Vice hamnmästare har varit Swen Nilsson.
Städdagarna

fick genomforas i mindre grupper eller var och en for sig. Flertalet av arbetsuppgifter och

vad som vi önskat skulle utforas har genomforts. Dock kan man skönja en viss skolkning att utfora sitt
dagsverk.

Besiktning av bodar och ett skriftlig påpekande vad som gäller ftir bodinnehavare har resulterat i
ftlrbättrat underhåll och ett klart lyft for fasaderna på innersta bryggan.
Vår nya servicebyggnad har fiirdigställts med trädäck längs hela framsidan. Det som kvarstar nu är
fiirdigställande av handikapptoaleffen.
Under året har hamnen som mötesplats visat sig vara en stor tillgang inte bara ftir hamnens
medlemmar. Norra hamnområdet har flitigt använts som badstrand (med kritik på höjdskillnader for
attta sig ner). Grillplatsen har varit flitigt utnyttjad med stora sällskap som spritt ut sig på
hamnområdets grönytor.
Sarnarbetet med Helsingborgs kommun kom lite av sig då man inte hämta sanden som
innan sommarsäsongen. Detta arbete återupptogs på nytt under december månad.

*

vi flyttat upp

Kompletterat med ny ledbelysning på harnxen.
Investeringen ett led i den mitjöpolicy som harnnen arbetar efter.

* Utvändigt trädäck på ny servicebyggnad.
*

Grönornrådena har fått en grundligare genorngång och sanering.

*

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

* I övrigt har verksamheten
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Styrelsen

bedrivits genom ftirdelade artretsdagar / allmänt underhåIl.

