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Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls 190324 där paragraf 1- 14 i dagordningen behandlades.
Valberedningen som jobbat med att ta fram förslag till styrelsemedlemmar hade inte lyckats
fylla tillräckligt många platser och inte heller vid mötet fanns villiga medlemmar att anta
styrelseuppdraget. Mötet ajournerades och valberedningen fick uppdrag samt extra hjälp att
försöka lösa problemet. Paragraf 15-20 i dagordningen behandlades 190407 och föreningen
fick en fulltalig styrelse..
Styrelsemöten
Tio gånger har styrelsemöten hållits.
Medlemsmöte
Medlemsmöte hölls den 191124.
Kontakter
Representanter från styrelsen träffat entreprenörer och tjänstemän från kommunen och
kommunala bolag.
Arbetsdagar
Två arbetsdagar för medlemmar har genomförts. Främst är det bryggor som ska ut och in i
vattnet men även andra praktiska arbetsuppgifter. Dränering mellan sjöbodar har varit ett
sådant projekt. Dessutom har röjning och städning i lokaler och på området och löpande
underhåll som vanligt genomförts under arbetsdagarna.
(Medlemmarna är uppdelade i grupper där en grupp kallas vartannat år, på hösten eller
våren)

Utveckling av föreningen
● Ett årshjul som ska underlätta för styrelsen och nya styrelsemedlemmar att få en
överblick på arbetet under hela året har gång.Där finns även planering för hur
föreningen ska få ett bra kassaflöde.
● Justeringar och lärdomar har gjorts i arbetet med Bas K som hanterar
medlemsregister och fakturering.
● Inom kort kommer hamnen att anslutas till Kommunalt vatten och avlopp.
Förhandlingar om villkor vid övergången har skett under året men är inte helt i hamn!.
● Försäljning av båtplatser har inte genomförts kontinuerligt under året utan styrts till
mars månad (2020) för att ha möjlighet att justera båtplatsstorlek till efterfrågan och
ev förflyttningar på båtar.
● Överlåtelse av arrenden har skett som vanligt.
● Egenkontroll av hamnen utifrån materialet “Hamnar för fritidsbåtar” är påbörjat.
● Sent under hösten blev den kombinerade uppställningsplatser för båtar på vintern
och parkering/uppställningsplatser för båtvagnar på sommaren iordningställd.
● Vi har öppnat upp för familjer att registrera familjemedlemmar i föreningen utan extra
kostnad.

Till slut
Som medlemmar i föreningen och representant i styrelsen kan vi fortsätta känna stolthet
över den fina hamn vi gemensamt äger och driver. Styrelsen tackar alla medlemmar för det
bidrag till föreningen ni ger. Genom engagemang, arbete och underhåll med sin egen del (
båtplats, sjöbod båtgarage, tält och båthus) och det gemensamma i hamnområdet. Vi vill
även tacka de medlemmar som tagit på sig ansvar för medlemsregister,kölista och hemsidan
(Florian Möller) samt vakthållningslista (Lars Vikström).
Tack till alla som suttit vakt och haft uppsikt över båtar, bryggor och byggnader under
sommar och höstmånader och som även under vaktpasset skött om vårt servicehus med
toaletter.
Vi som fått förtroende av er att sitta i styrelsen detta år tackar för oss.
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