
Protokoll fört vid Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförenings årsmöte 2011-04-17 
 

 

 

Närvarade vid mötet, 21 personer 

Annika Andersson, Ulf Thylander, Peter Eklund, Eva Svensson, Nichlas Sandberg, Tomas Eriksson, 

Barbro Lorentzon, Elisabeth Lorentzon, Arne Karlsson, Christer Kristiansson, Krister Larsson, Bim 

Eklund, Bert Eriksson, Bo Eriksson, Anita Eriksson, Catarina Gustafsson, Bertil Gustafsson, Martin 

Åberg, Mia Thylander, Sture Randvik, Magnus Sandahl 

 

 

 

1. Mötets öppnades av ordf Annika Andersson 

 

2. Kallelsens stadgeenliga utlysande godkändes av årsmötet 

 

3 Föreslagen dagordningen godkändes  

 

4 Annika Andersson respektive Ulf Thylander valdes som ordförande respektive sekreterare för 

mötet 

 

5 Till justerare valdes Krister Larsson och Bert Eriksson 

 

6 Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden 

 

7 Den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret 2010 föredrogs av Peter Eklund. 

 

8 Revisionsberättelsen föredrogs av Peter Eklund 

 

9 Årsmötet beslutade dels att fastställa resultat- och balansräkningarna, dels att bevilja 

ansvarsfrihet för styrelsen 

 

10 Arvoden till hamnkapten och gästhamnskapten. Årsmötet beslutade om oförändrade 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 reducering som utgår vid arbete 

på arbetsdagar i hamnen. 

Gästhamnskapten äger erhålla 25 % av gästhamnsintäkterna, samt vid städning av gästhamns-

toaletterna ytterligare 25 % av gästhamnsavgifterna. 

 

11 Avgifter hamnen. Årsmötet beslutade efter diskussion om avgifter för 2012 enligt följande: 

 

Båtplatsavgift 

Fast avgift om 800 kr och en rörlig avgift om 150 kr per bryggmeter. 

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

båtplatsavgift. 

Vid deltagande i arbetsdagar erhålls rabatt med 500 kr per deltagande båtplatsförhyrare. 

 

Övriga avgifter 

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

Båtuppläggning (förvaring)  300 kr per båt och säsong 

El för uppvärmning Självkostnad och endast efter över-

enskommelse 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 långsidesliggare – 

under maximalt fyra veckor mot en kostnad om 1 000 kr. Därefter debiteras gästhamnsavgift. 

 

12 Val av gästhamnskapten, 1 år: mötet beslutade välja Rikard Engström 

 

13 Val av ordförande, 2 år: mötet beslutade välja Ulf Thylander. 

 

14 Val av övriga styrelseledamöter, 2 år: mötet beslutade välja Karin André, Magnus Sandahl och 

Martin Åberg. 

 

15 Val av suppleanter till styrelsen, 1 år: mötet beslutade välja Barbro Lorentzon, Eva Svensson 

och Mia Thylander. 

 

16 Val av revisor respektive revisorsuppleant, 2 år: mötet beslutade välja Bodil Everlund till 

revisor och Anna Johansson till revisorsuppleant. 

 

17 Val av valberedning, 1 år: mötet beslutade välja Christer Jakobsson, Annika Andersson och 

Pelle Olowson. 

 

18 Inkomna motioner: inga inkomna motioner fanns att behandla 

 

19 Förslag till konstituerande styrelsemöte: uppdrogs till styrelsen att besluta om lämpligt datum 

 

20 Mötets avslutande: Efter att ha avtackats med en växt, tackade ordföranden alla närvarande för 

visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Ulf Thylander, sekreterare Annika Andersson, ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Krister Larsson  Bert Eriksson 


