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Punkter nedan enligt utdelad dagordning 

1. Mötet förklarades öppnat. 

2. Mötet godkände dagordningen. 

3. Mötet utsåg Niklas Thuresson som ordföranden för stämman. 

4. Mötet utsåg Anders Persson som protokollförare för stämman.  

5. Mötet utsåg Tore Hällesö samt Daniel Eriksson som justeringsmän och tillika rösträknare 

för stämman. 

6. Mötet beslutade att stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Mötet beslutade att närvarolistan skall gälla som röstlängd. 

8. Niklas Turesson informerade om det nya arrendet med markägaren. Ett antal villkor har 

förändrats sedan tidigare. Bland annat gäller det avgifter för servitutsplatser, arrende 

avgiftens storlek, samt att moms kommer läggas till arrendekostnaden. Mötet beslutade 

därför att det nya arrendeavtalet skall göras tillgängligt för medlemmarna på 

Hamnföreningens hemsida. 

9. Föreningens kassör närvarade ej vid mötet. Medlemmar med frågor under denna punkt 

hänvisades därför till att i efterhand personligen ta kontakt med kassören eller 

ordföranden. 

10. Inga anteckningar. 

11. Inga anteckningar. 

12. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

13. Mötet beslutade att revisor erhåller sin årsavgift i Hamnföreningen som ersättning för 

arbetet. 

14. Som ordförande återvaldes Niklas Turesson. Som ny kassör valdes Magnus Olofsson 

(Christina Rosvall avgår). Som ny suppleant valdes Bengt Olsson (Anders Persson 

avgår). 

15. Mötet valde Bo Jönsson som revisor, samt Jan Nordqvist som revisorsuppleant. 

16. Som bryggchefer valde mötet Mikael Börjesson för brygga B, Christer Svensson för 

brygga C, samt Niklas Turesson för brygga D. 

17. Mötet valde Peter Brahm till valberedningen. 

18. Inga motioner hade inkommit. 

19. Mötet förklarades avslutat. 

Övriga frågor som behandlades efter avslutat möte 

 Niklas Turesson informerade om att han varit i kontakt med Länsstyrelsen angående 

möjligheten att uppföra en ny vågbrytare bestående av kraftiga "metall-spont" som trycks 

ner i botten. 



 Niklas Turesson informerade om planerna på att bilda en separat förening för att uppföra 

en bastu på Hamnföreningen område. Tanken är att utöka den "nya" bodlängan i den ände 

som angränsar till Hamnföreningens gemensamma del och inhysa bastun i denna 

utbyggnad. Niklas har varit i kontakt med markägaren (Nilsson) och fått positiv respons 

på förslaget. 

 Niklas Turesson informerade om att en extern snickare anlitats för den nyss utförda 

renoveringen av brygga D. 

 Niklas Turesson informerade att föreningen köpt in nya vadarstövlar som förvaras i 

Hamnföreningens bod. 

 Christer Svensson kommer att köpa in schabloner för att måla siffermarkeringar på 

brygg-lämmarna.   

 Styrelsen kommer tillse att Hamnföreningens gemensamma bod hålls låst framöver. 

Styrelsemedlemmarna samt bryggcheferna föreslås ha tillgång till nyckeln. 
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