Protokoll fdrt vid Kalvsunds Allmdnnyttiga Samhdllsf6renings
ordinarie stdmm a 2018-04-22

Nirvarande vid stiimman, Atta personer;
Rikard Engstrom, Yvonne Pokropek, Billy Johansson, Gerda Persson-Sundell, Lars Ekh,
Thomas Eriksson, Johan lsaksson och Peter Eklund.

1. Stdmmans dppnande
Motet dppnades av ordf6randen Johan lsaksson.

2. Val av ordforande respektive

sekreterare
Johan lsaksson och Peter Eklund valdes som ordfdrande respektive sekreterare fdr
stiimman.

3.

Kallelsens stadgeenliga utlysande
Kallelsens stadgeenliga utlysande godkdndes av stamman.

4.

Godkdnnande av dagordning
Foreslagen dagordningen godkindes,

5. Val av justerare
Tilljusterare valdes Gerda Persson-Sundell och Yvonne Pokropek.

6. Verksamhetsberdttelse
Ve rksa m hetsberdtte lse n fored rogs av ordfo randen.

7.

Ekonomisk redogcirelse
Den ekonomiska rapporten for verksamhetsAret 2017 fdredrogs av Peter Eklund.

8.

Revisionsberittelse
Revisionsberdttelsen fdredrogs av Peter Eklund.

9. Ansvarsfrihet for styrelsen
Stdmman beslutade att dels faststdlla resultat- och balansrikningarna, dels bevilja
styrelsen ansvarsfrihet fdr verksamhetsirel 2017
.
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10.

Avgifter hamnen 2019
Stdmman beslutade om ofOrdndrade avgifter enligt foljande:
BAtplatsavqift
Fast avgift om 900 kr och en rorlig avgift om 300 kr per bryggmeter.
Vid deltagande i minst tvi arbetsdagar per 6r erhAller bitplatsforhyrare rabatt
med 500 kr pA total bitptatsavgift.
som uppbdr pension erh6ller, efter pdkallande, rabatt med 500
' Bitplatsforhyrare
kr p6 total bitplatsavgift.
o Beslutade rabatter kan inte kombineras.

r
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Ovriqa avqifter
. Kranlyft (inkluderar upp och ner)
. Batuppl€iggning (forvaring)
Endast bdtplatsforhyrare dger, i min av
plats, rdtt till b6tupplaggning om inte
hamnkapten medger annat.
. Bitar som dr upplagda efter 30 juni
o Kdrror som stir kvar efter 30 juni
. B6t pi bitkdrra efter 30 juni
. El for uppvdrmning

500 kr per
500 kr per

bit och tillfdlle
bit

500 kr per b6t
500 kr per kdrra
500 kr per bit pi bitkirra
Sjdlvkostnad och endast efter 6verenskommelse med hamnkapten

Uppstdllning inom markerat kranomr6de overstigande tre dygn debiteras med 100 kr
per dygn.
Uppstdllning mellan markerat kranomrAde och s6dra planket overstigande 14 dygn
debiteras med 100 krperdygn. Den person ihamngruppen som lyfterrespektive bat
ansvarar for att reglerna f6ljs.
Tillfallig fortojning av extra b6t tilldts - i mdn av plats alternativt utanpi lingsidesliggare - under maximalt fyra veckor mot en avgift om 1 000 kr. Ddrefter debiteras
gdsthamnsavgift.

Avseende tempordr utlining av bitplats g6ller f6ljande;
Under perioden 1 maj - 30 september dger KAS rdtt ta ut gdsthamnsavgift fr.o.m.
forsta natten ndr gdstande b6t ligger pA forhyrd bitplats, [a samma sdti som for
gdsthamnsplatser. Ovriga delen av dret avg6rs tempordrt l6n av f6rhyrd b6tplats
mellan hamnkapten och aktuell batplatsforhyrare. lngen avgift debiteias.

gdsthamnskapten, 1 ir
Stdmman beslutade vdlja Axel Engstrom till gdsthamnskapten for en tid av ett 6r.

11. Val av

styrelseledamciter, 2 ir
Stdmman beslutade vdlja Peter Eklund och Thomas Eriksson till styrelseledamoter
f6r en tid av tvi 6r.

12. Val av

suppleanter till styrelsen, 1 ir
Mdtet beslutade vdlja Bertil Gustafsson, Hans-Klaus Weiler, Lars Ekh och Marie
Johansson till suppleanter for en tid av ett 6r.

13. Val av
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14.Val av revisor respektive revisorsuppleant, 2 ir
Motet beslutade vdlja Anna lsaksson till revisor och Catarina Gustafsson till
revisorsuppleant fdr en tid av tvi Ar.

ir

valberedning, 1
lnget forslag till valberedning fOreldg eller framkom vid mdtet. Motet uppdrog till
styrelsen att utse valberedning infor nistkommande ordinarie stamma.

15. Val av
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Stdmmans avslutande
stamman avslutad.
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Johan lsakjson, ordforande
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Yvonne Pokropek

