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PROTOKOLL

Västra Näs Byalag och Hamnförenings årsmöte ,2018-02-25, för verksamhetsåret 2017.

Ordföranden Jan Lindell hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat,

7. Vol av ordförande och sekreterareför mötet.

Till ordförande valdes lohan Malmqvist och till sekreterare Anita Ros6n.

2. Vol av protokolljusterore och röströknore

Till att justera protokollet valdes Hans Larsson och Charlotte Stålberg, tillika rösträknare.

3. Faststöllande av röstlöngd och fullmakt för mötet

Närvarande medlemmar utgiorde röstlängden {bit 1). lnga fullmakter lämnades.

4. Fråga om mötet ör behörigt utlyst.

Närvarande ansåg att mötet blivit utlyst korrekt.

5. Foststöllonde av dogordning

Dagordningen godkändes av mötet.

6. Styrelsensförvaltningsberdttelseförverksomhetsåret2077.

Jörgen Midander läste upp förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret (bil 2). Årsmötet godkände

rapporteringen.

7. Revisorernos beröttelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Jörgen Midander. Årsmötet godkände denna.

8. Fråga om ansvorsfrihetför styrelsen.

Årsmötet beviljade s§relsen full ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

9. Faststöllande ov verksamhetsplon och budgetför nyo verksamhetsåret.
jörgen Midander presenterade budgeten samt förslaget till verksamhetsplan (bil 3), som godkändes

av årsmötet.

70 Vol ov styrelse

Följande val var aktuella och genomfördes:

Kassör (2 år): Anita Ros6n, omval

Sekreterare (2 år): Helen Schön, nyval

Ledamot (2 år): Christina Bengtsson, omval

Ledamot (1 år): Mats Stålberg, fyllnadsval

Suppleant (1 år): Jan-Erik Bengtsson, nyval



Suppleant (1 åri: Johan Broberg, omval
Ordföranden Jan Lindell kvarstår som ordförande mandatperioden ut, till 2019.

L7 Val ov revisorer

Revisor (2 år): Bengt Fexby, omval

Revisor (2 år): lngrid Broberg, omval
Revisorsuppleant (1 år): Hans Larsson, omval

72 Övrigo eventuella val

lnga övriga val var aktuella.

7i Motioner

lnga inkomna motioner.

14 övriga frågor
Linda Andersson framförde behovet av att få en bra hemsida.
Jan Lindell berättade om den kommande aktivitetsplanen som utarbetats med festkommittdn och
som fanns tillgänglig för intresserade.

Peter Schön undrade vilken beredskap som fanns för att inte bli utsatta för bedrägeri. Johan
Malmqvist redogjorde för de säkerhetssystem som finns inbyggda i stadgarna, där boende i Västra
Näs utgÖr en del och styrelsens ansvar en annan del, men betonade även vikten av att medlemmarna
är aktiva och ifrågasättande.

Jörgen Midandertog upp några reflektioner han gjort efter fyra år i styrelsen: "Föreningens karaktär
som både ett byalag och med "kommersiell" hamnverksamhet samt ägare till en fastighet gör att det
krävs en styrelse som har visst ekonomiskt och juridiskt kunnande förutom ett påtagligt
ansvarstagande. Styrelsen väljs och får mandat av årsmötet att sköta förvaltningen. Varje ledamot av
styrelsen som är med att fatta ett beslut är också personligen ansvarigför resultatet av beslutet.
Medlemmarna, som alltså valt styrelsen, måste respektera ssrelsens beslut men kan naturligtvis
framföra synpunkter. Dessa förväntas dock framföras på ett konstruktivt och vänligt sätt."

Jörgen Midander awackades med blommor och applåd. Jerry Håkansson, som ej var närvarande,
avtackades, enligt eget önskemå|, genom ett bidrag till Kvinnojouren i Sölvesborg.

75 Mötet avslutos

Johan Malmkvist tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Västra Näs 2018-02-25

Anita Ros6n, sekreterare

".:://:,!'**&**-a
Charlotte Stålberg, protokolljusterare Hans Larsson, protokolljusterare
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Närvarolista årsmöte 2018-02-25
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Styrelsen for Vzlstra Näs Byalag och Hamnftirening får htirmed avge årsredovisning ftir
verksamhetsaret 2017.

Verksamhet

Västra Näs Byalag och Hamnftrening åir en allmiinnyttig ideell fiirening med hemort i Väsha
Niis, Söh,esborgs kommun. Föreningens syfte iir att på uppdrag av sina medlemmar;

- Förvaita och utveckla hamnen med tilthörande strandområde inklusive
sarnlingslokal (Fil6huset) samt tillhandahäla båpiatser.

- Verka ftir trivsel och gemenskap lor boende i VästarNiis och arbeta for att öka
forenin gens medlems antal.

- Viirna om byns karaktär och vara uppmåirksam på frågor som handlar om byns
utveckling.

Händelspr

Under verksamhetsåret har vi haft,
1 årsmöte, 2 ftireningsmöten (vår- och höstmöte) och 10 styrelsemöten.

Styrelsen har avslutat genomgången av servitut och kasrätter och samtliga berörda
fastighetsägare har blivit formellt informerade om resultatet. Sålunda iir båtplats och
kåsrättssituationen norr om Fildhuset klargiord, vilket medfor att ftireningen kan genomfora
behövligt rojnings- och städningsarbete.

I iinje med tidigare fattat beslut har styrelsen upphandlat renoveringsarbete av slipen och
detta har också inletts under året. Arbetet, som åir godkiint av Liinsstyrelserq skail vara avslutat
senast sista mars 2018, dvs i god tid for den nya båtsiisongen.

Aktiviteter
Sedan många år tiltbaka hälsas våren välkommen vid Valborg så också i år. Lite av en
varradition har nu också cementgjutningen blivit. Midsommarfirandet innehöll ett speciellt
välkomnande av nyblivna V?istra Niis-bor och ett mer omfattande lekprogram. På sensommaren
arrangerades'Dans på bryggan" då dansbandskungen Ingemar Nordström gtistade. Höstfesten
bjöd på den traditionella åirtsoppan men också musikunderhållning av Björnssons kvintett. Nytt
ftr i år var "Gubbarnas afton" då måinnen lagade mat och bjöd sina respektive. Detta också tili
underhållning av musikartister från Varitd Vauduvill. Punkt på årets aktiviteter sattes i samband
med grant?indningen som taditionsenligt äger rum ftirsta lördagen i december.

Damguppen "Flickor med Stickor' har triiffats regeibundet varje vecka i Fil6huset. Under den
Varma årstiden genomftirdes &ra arbetsdagar i hamnen.

Föreningens resultat och ställning i öwigt framgår av efterfoljande resultat- och balansr?ikning
med tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÅIOYTNG

Intäkter
Medlemsavgifter
Båtplats,/-kö
Sjösättning
Försäljning/hyra
Ovrigt
Summa intäkter

Kostnader
Drift hamnen
Drift fastigheten
Ovrigt
Avskrivningar ha:naen
Avskivningar fasti ghet
Summa kostnader

Finansiella nostef
Riinteintäkter och iiknande intiikter

Ånrrs övsRsrom

TiIIäggs-
uoolvsn.

(3,CI
(3,5)

2017.01.01-
24fi..12.3!

23.350
88.400
6.0s2

63.613

.36.023
217.438

- 9.626
- 35.787
- 64.254
- 22,000
- 26.050
- 157.7t7

2.500

62.221

2016.01.01-
2016.12.s1

-
25.100
64.800
4.7s0

42.780
43.010

180.440

- 1.s49
- 40.063
- 29.700
- 14.000
- 19.000
- 104.3722

2.trs3

78.681

(1)
(2)
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Revisionsberättelse
TlllftireningsstiimmaniVästr"aNäs Byalagoch Hamnfiirening, org.nr 8oz44o-74gg

Rapport om årsbokslut
V-i har reviderat årsbokslutet fiirVåstra Näs Byalag oeh Hamnfiirening Iiir år eor7.

§Qrrelsens ansv ar Jör är sbokslutet
Det:irs§'relsen som haransvaret fiirattupprätta ettårsbokslui och fiirattbokliiiringslagen tilliimpastiduppnittandetav år$okslutet oc&
ftir den interna kontmll som styrelsen beilömer är niidvändig fiir att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller viisentliga felaLtigheter, vare
sig dessa beror på oegentlighcter eller på fei.

Reuisorns ansuar

Vårt arlsr"ar ät att uttala oss om årsbokslutet på Brundsåt av r{r revision. Revi§onen har utfor[s i en]ighet med god revisionssed i sruige.
Det innebär att vi planerat och utftirt revisionen fiir att med rimlig siikerhet ftirsäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga
fclaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgiider inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisom väljer
I'ilka åtgärder som ska utforas, bland annat genom att bedöma riskema för väsentliga felaktigheter i åmbokslutet, vare sig «lessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta fiir hur foreningen
upprättar årsbokslutet i syfte att udorma granskningsåtgärder som iir ändamålsenliga med hänq.n till omständighetema, men inte i syfte att
göla etl ul.i.ålatrde onl effekLiviteLen i li.rreniugars inlenu kontroll. En revisiou irrnelaLlar också en ul.värtlering av änduuå]senligheten i rle
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i s§nelsens uppskaturingar i redovisningen, liksom en utvärdering av ilen
ör,ergripande presentationen i årsbokslutet,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhlisltat är tillräckliga och iindamälsenliga som grund ör vfua uttalanden.

Uttalanden

En1i6 r"år uppfaturing har årsbokslutet i atlt viisedigt uppriittats i enlighet med boldiringslagsn.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfatiningar sarnt stadgar
Utöver vår revision av årsboi<slutet harvi även reviderat s§nelsern örvaltning fiir !ästra Näs Byaiag och Hamnfrirening fiir år eor5 .

Styrelsens an§)ar
Det är s§telsen som har ans'aret fir fiinaltninges-

Reuisorns ansuar

Vårt ansrar är att med rimlig säkerhet uttala oss om fon'altningen på grundval av rår revi§on. Vi har ufiiirt revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag fiir rårt uttalande om anwarsfrihet har vi utöver r'år revision av årsbokslutet granskat viisentliga beslut, åtgiirder och
örhälanden i fiireningen ftir att kunna bedöma om någon s§,relseleilamot har fiiretagit någon åtgärd eller giort sig ssldig till fiirsummelse
som kan fiiranleda ersättningss§ldighet.

Vi anser att de revisiorubevis \.'i har inhiimtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fiir vårt uttalande.
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