
protokoll fcirt vid Kalvsunds Allmdnnyttiga Samhdllsfiirenings
ordinarie stdmm a 2014'04-27

Nlruarande vid stimman, 14 Personer;
Reine Olsson, Gunnar Stensson, Arne Karlsson, Bert Eriksson, Christer Kristiansson,

Thomas Eriksson, Peter Eklund, Nichlas Strandberg, Ulf Thylander, Marie Johansson,

Catarina Gustafsson, Bertil Gustafsson, Martin Aberg, Hikan Eriksson

1. Stdmmans Oppnande
M6tet Oppnades av ordfdranden Nichlas Strandberg.

2. Val av ordfdrande resp sekreterare
Nichlas Strandberg och Peter Eklund valdes som ordforande respektive sekreterare
for stdmman.

3. Kallelsens stadgeenliga utlysande
Kallelsens stadgeenliga utlysande godkdndes av stdmman.

4. Godkdnnande av dagordning
Fdreslagen dagordningen godkdndes.

5. Val av justerare
Till justerare valdes Bertil Gustafsson och Gunnar Stensson.

6. Verksamhetsberdttelse
Verksa m hetsberdtte lse n fo red rogs av ordfora nden.

7. Ekonomisk redogOrelse
Den ekonomiska rapporten for verksamhets6ret 2013 fdredrogs av Peter Eklund.

8. Revisionsberdttelse
Revisionsberdttelsen f6redrogs av Peter Eklund.

9. Ansvarsfrihet fdr styrelsen
Stdmman beslutade dels att faststdlla resultat- och balansrdkningarna, dels att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsiret 201 3.

10. Arvoden till hamnkapten och gdsthamnskapten 2015
Stdmman beslutade om arvoden enligt foljande:

Hamnkapten har rdtt till ett arvode om 4 000 kr, och alla personer ingAende i

hamngruppen fir automatiskt reducering av bitplatsavgiften motsvarande den rabatt
som utgir vid arbete pi minst tvi arbetsdagar i hamnen, samt fria kranlyft.
Gdsthamnskaoten erhAller 25 o/o av gdsthamnsintdkterna, samt vid stddning av
g dstham nstoaletterna ytterl ig a r e 25 o/o av g dstham nsi ntdkterna.
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11. Avgifter hamnen 2015
Efter diskussion och diverse fdrslag beslutade stdmman enligt fOljande:

BAtplatsavsift
o Fast avgift om 800 kr och en r6rlig avgift om 250 kr per bryggmeter.
o Vid deltagande i minst tvA arbetsdagar erhAller b6tplatsf6rhyrare rabatt med 500

kr samt tvA fria kranlyft.
o BAtplatsforhyrare som uppbdr pension erhiller, efter pikallande, rabatt med 500

kr pi total bitplatsavgift.
. Beslutade rabatter kan inte kombineras.

Ovriqa avqifter
. Kranlyft (inkluderar upp och ner) 300 kr per bit och tillfdlle
o Bituppliiggning (fOrvaring) 300 kr per bAt

Endast bAtplatsf6rhyrare dger, i min av plats, rdtt till bAtuppldggning om inte
hamnkapten medger annat.

o Bitar som dr upplagda efter 30 juni 500 kr per bAt
o Kdrror som st6r kvar efter 30 juni 500 kr per kdrra
. BAt pA bitkdrra efter 30 juni 500 kr per b6t pA bAtkdrra
o El f6r uppvdrmning Sjdlvkostnad och endast efter 6verens-

kommelse med hamnkapten

Uppstallning inom markerat kranomrAde dverstigande tre dygn debiteras med 100 kr
per dygn.

Uppstdllning mellan markerat kranomrAde och s6dra planket Overstigande 14 dygn
debiteras med 100 kr per dygn. Den person i hamngruppen som lyfter respektive bAt
ansvarar fdr att reglerna foljs.

Tillftlllig fortojning av extra bAt tillAts - i mAn av plats alternativt utanpA lAngsides-
liggare - under maximalt fyra veckor mot en kostnad om 1 000 kr. Ddrefter debiteras
gdsthamnsavgift.

Avseende tempordr utlining av bAtplats gdller fOljande;
Under perioden 1 maj - 30 september dger KAS rdtt ta ut gdsthamnsavgift fr o m
fdrsta natten ndr gdstande bit ligger pA f6rhyrd bAtplats, pi samma sdtt som fdr
gdsthamnsplatser. Ovriga delen av iret avg6rs tempordrt lin av fOrhyrd bitplats
mellan hamnkapten och aktuell bitplatsforhyrare. Ingen avgift debiteras.

12. T raktorn, fdrsdlj ni ng
Refererande till beslut vid stdmman 2012-04-15 angAende befintlig traktor, hade
styrelsen f6reslagit att traktorn snarast skulle sdljas. Efter diskussion beslutade
stdmman att traktorn omgdende skulle sdljas, samt uppdrogs At styrelsen att
tillsammans med KIF utrona och diskutera eventuellt behov av alternativt fordon.

13. Val av gdsthamnskapten, 1 ir:
Stdmman beslutade vdlja Rikard Engstrdm.

14.Yal av styrelseledamtiter, 2 Ar
Stdmman beslutade vdlja Johan lsaksson, Peter Eklund och Thomas Eriksson.
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15. Val av suppleanter till styrelsen, ,| ir:
M6tet Oestutade vdlja Marbareta Mdrs, Hans Stembeck och Markus Hagelvik.

16. Val av revisor respektive revisoreuppleantr2Ar:
Mritet beslutade vaga Anna lsaksson till revisor och Catarina Gustafsson till

revisorsupPleant.

17. Val av valberedning, 1 ir:
M6tet beslutade valjl Bertil Gustafsson, Barbro Lorentzon och Eva Silow till

valberedning.

Justeras:

1 8. Stflmmans avslutande
stdmman avslutad.

Gunnar Stensson


