Protokoll vid Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförenings årsmöte 2010-04-18
Följande 26 personer närvarande vid mötet
Christer Jakobsson, Annika Andersson, Sture Randvik, Tomas Eriksson, Sune Lundman,
Peter Eklund, Bo Eriksson, Anita Eriksson, Ann Katrin Karlsson, Pelle Karlsson, Birgitta
Lundman, Catarina Gustafsson, Bertil Gustafsson, Rikard Engström, Jonas Jademyr, Ove
Eriksson, Ulf Thylander, Mia Thylander, Bert Eriksson, Britt-Marie Eriksson, Arne Karlsson,
Nichlas Strandberg, Martin Åberg, Elisabeth Wahlström, Lena Borglund, Christer
Kristiansson.
1. Mötets öppnades av ordf Annika Andersson
2. Kallelsens stadgeenliga utlysande godkändes av årsmötet
3 Dagordningen godkändes
4 Annika Andersson och Christer Jakobsson valdes som ordförande resp sekreterare för
mötet
5 Till justerare valdes Sture Randvik och Peter Eklund
6 Verksamhetsberättelsen presenterades av Christer Jakobsson
7 Den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret 2009 presenterades av Lena Borglund.
8 Revisionsberättelsen presenterades av Elisabeth Wahlström med kommentaren att
förvaltningen inte var granskad
9 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen
10 Arvoden till hamnkapten och gästhamnskapten. Årsmötet beslutade om oförändrade
arvoden enligt följande:
Hamnkapten: Ove Olsson har avsagt sig arvodet, men alla i hamngruppen får
automatiskt reducering av hamnavgiften motsvarande den reducering som utgår vid
arbete på arbetsdagar i hamnen.
Gästhamnskapten: 25 % av intäkterna samt fri lyft av egen båt
11 Avgifter hamnen 2011. Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter enligt följande:

Båtplatsavgift
Fast avgift om 800 kr och en rörlig avgift om 100 kr per bryggmeter.
Ålders- eller sjukpensionärer erhåller 50 % rabatt på total båtplatsavgift.
Vid deltagande i arbetsdagar erhålls rabatt med 500 kr per deltagande båtplatsförhyrare.

Övriga avgifter
Kranlyft inkl högtryckstvätt

200 kr för personer med båtplats
400 kr för personer utan båtplats

Båtuppläggning (förvaring)

200 kr för personer med båtplats
400 kr för personer utan båtplats

El för uppvärmning

Självkostnad och endast efter ök med
hamnkapten

Uppställning vid kranen överstigande sju dygn debiteras med 100 kr per dygn.
Den person i hamngruppen som lyfter båt ansvarar för att regeln följs.
Gästhamnsavgifter
Eter en diskussion beslutade årsmötet att uppdra åt styrelsen för KAS
att se över avgifterna inför 2011.

12 Val av hamnkapten, 2 år. Ove Olsson vald.
13 Val av gästhamnskapten, 1 år Rickard Engström vald
14 Val av kassör, 2 år. Efter en diskussion valdes Peter Eklund på förslag från Bo
Eriksson.
15 Val av övriga styrelseledamöter, 2 år. Lena Borglund, Nichlas Strandberg, Ulf
Thylander, Tomas Eriksson valdes.
16 Val av suppleanter till styrelsen, 1 år. Martin Åberg, Carina Lidén, Mia Thylander,
Karin André och Elisabeth Lorentsson valdes
17 Val av revisor + revisorsuppleant, 2 år.
Anna Isaksson valdes till revisor och IngaLill Johansson till revisorsuppleant för 2 år.

18 Val av valberedning, 1 år. Jonas Jademyr, Jan Maesel och Christer Jakobsson valdes.
19 Styrelsens och sjöbodsgruppens förslag till byggande av sjöbodar på Kalvsund
presenterades av Sture Randvik. Efter presentationen följde en kort diskussion.
Därefter antogs detta förslag av årsmötet och styrelsen fick i uppdrag fortsätta med
arbetet att planera för byggandet av sjöbodar för uthyrande till boende på Kalvsund.
20 Inkomna motioner – 1. Ett attraktivt KAS, 2. Medlemskap och finanser
Motion 1 presenterades och styrelsen för KAS meddelade att den tagit del av denna
och att många av synpunkterna är en del av det normala styrelsearbetet.

Motion 2 presenterades och efter en diskussion avslogs motionen av årsmötet.
21 Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och mötet avslutades i god
anda.

Annika Andersson, Ordf

Christer Jakobsson, Sekr.

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

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

Peter Eklund, justerare

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

Sture Randvik, justerare

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

