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Protokoll fört vid Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförenings 
ordinarie stämma 2015-04-26 

 
Närvarande vid stämman, 16 personer; 
Nichlas Strandberg, Barbro Lorentzon, Martin Åberg, Markus Hagelvik, Bertil Gustafsson, 
Reine Olsson, Gunnar Stensson, Thomas Eriksson, Peter Eklund, Nils-Åke Johansson, 
Christer Kristiansson, Gunnar Nylund, Hans Sternbeck, Rikard Engström, Fredrik Eytzinger, 
Johan Isaksson 
 

1. Stämmans öppnande 
Mötet öppnades av ordföranden Nichlas Strandberg 

 
 

2. Val av ordförande resp sekreterare för stämman 
Nichlas Strandberg och Johan Isaksson valdes som ordförande respektive 
sekreterare för stämman. 
 
 

3. Kallelsens stadgeenliga utlysande 
Kallelsens stadgeenliga utlysande godkändes av stämman. 
 
 

4. Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordningen godkändes enhälligt av stämman. 
 
 

5. Val av justerare 
Till justerare valdes Bertil Gustafsson och Rickard Engström. 

 
 

6. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden. 

 
 

7. Ekonomisk redogörelse 
Den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret 2014 föredrogs av Peter Eklund. 

 
 

8. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av Peter Eklund. 

 
 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade dels att fastställa resultat- och balansräkningarna, dels att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 
 

10. Arvoden till hamnkapten och gästhamnskapten 2016 
Stämman beslutade om arvoden enligt följande: 
 
Hamnkapten har rätt till ett arvode om 4 000 kr, och alla personer ingående i 
hamngruppen får automatiskt reducering av båtplatsavgiften motsvarande den rabatt 
som utgår vid arbete på minst två arbetsdagar i hamnen, samt fria kranlyft. 
Gästhamnskapten är berättigad till 25 % av gästhamnsintäkterna, samt vid städning 
av gästhamnstoaletterna ytterligare 25 % av gästhamnsintäkterna.  
 
 



 

 

2 

11. Avgifter hamnen 2016 
Oförändrade avgifter för nästkommande år beslutades 
 
Båtplatsavgift 

 Fast avgift om 800 kr och en rörlig avgift om 250 kr per bryggmeter. 

 Vid deltagande i minst två arbetsdagar erhåller båtplatsförhyrare rabatt med 500 
kr samt två fria kranlyft. 

 Båtplatsförhyrare som uppbär pension erhåller, efter påkallande, rabatt med 500 
kr på total båtplatsavgift. 

 Beslutade rabatter kan inte kombineras. 
 
Övriga avgifter 

 Kranlyft (inkluderar upp och ner) 300 kr per båt och tillfälle 

 Båtuppläggning (förvaring)  300 kr per båt 
Endast båtplatsförhyrare äger, i mån av plats, rätt till båtuppläggning om inte 
hamnkapten medger annat. 

 Båtar som är upplagda efter 30 juni  500 kr per båt 

 Kärror som står kvar efter 30 juni 500 kr per kärra 

 Båt på båtkärra efter 30 juni  500 kr per båt på båtkärra 

 El för uppvärmning  Självkostnad och endast efter överens- 
kommelse med hamnkapten 

 
Uppställning inom markerat kranområde överstigande tre dygn debiteras med 100 kr 
per dygn. 
 
Uppställning mellan markerat kranområde och södra planket överstigande 14 dygn 
debiteras med 100 kr per dygn. Den person i hamngruppen som lyfter respektive båt 
ansvarar för att reglerna följs. 
 
Tillfällig förtöjning av extra båt tillåts – i mån av plats alternativt utanpå långsides-
liggare – under maximalt fyra veckor mot en kostnad om 1 000 kr. Därefter debiteras 
gästhamnsavgift. 
 
Avseende temporär utlåning av båtplats gäller följande; 
Under perioden 1 maj - 30 september äger KAS rätt ta ut gästhamnsavgift fr o m 
första natten när gästande båt ligger på förhyrd båtplats, på samma sätt som för 
gästhamnsplatser. Övriga delen av året avgörs temporärt lån av förhyrd båtplats 
mellan hamnkapten och aktuell båtplatsförhyrare. Ingen avgift debiteras.  

 
12. Val av gästhamnskapten, 1 år:  

Stämman beslutade välja Rikard Engström. 
 
 

13. Val av ordförande 2 år 
Stämman beslutade välja Johan Isaksson till ordförande för 2 år 
 
 

14. Val av styrelseledamöter, 2 år:  
Stämman beslutade välja Marie Johansson (omval), Gunnar Stensson (omval), 
Markus Hagelvik (nyval). 

 
 

15. Val av suppleanter till styrelsen, 1 år:  
Mötet beslutade välja Billy Johansson (nyval), Gunnar Nylund (nyval), Hans 
Sternbeck (omval) 
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16. Val av revisor respektive revisorsuppleant, 2 år:  
Mötet beslutade välja Lena Borglund till revisor och Anna Johansson till 
revisorsuppleant. 
 

17. Val av valberedning, 1 år:  
Mötet beslutade välja Martin Åberg (sammankallande), Fredrik Eytzinger, Margareta 
Märs till valberedning. 

 
18. Stämmans avslutande 

Nichlas Strandberg förklarade stämman avslutad. 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Johan Isaksson, sekreterare Nichlas Strandberg, ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
________________________ ________________________ 
Bertil Gustafsson  Rikard Engström 
 
 


