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Västra Näs Byalag och Hamnförenings årsmöte, 2018-02-25, för verksamhetsåret 2017.
I avsaknad av ordförande och i vice ordförandens frånvaro hälsade styrelsens sekreterare, Jörgen

Midander, alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

7.

Val ov ordförande och sekreterore för mötet.
Till ordförande valdes Johan Malmqvist och till sekreterare Anita Ros6n.

2.

Val av protokolljusterore och röströknare

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

3.

Foststöllonde av röstlöngd och fullmokt för mötet
Närvarande medlemmar utgjorde röstlängden (bil 1). lnga fullmakter lämnades.

4.

Frågo om mötet

ör behörigt utlyst.

Närvarande ansåg att mötet blivit utlyst korrekt.

5.

Faststrillonde ov dagordning
Dagordningen godkände5 av mötet.

6.

Styrelsensförvaltningsberöttelseförverksomhetsåret2017.
Jörgen Midander läste upp förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret (bil 2a, 2b). Noterades

att denna ej undertee knats av Jan tindell, som avgått ur styrelsen före verksamhetsårets slut.
Årsmötet godkände rapporteringen.

7.

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

8.

Fråga om onsvarsfrihet

för

styrelsen.

Årsmötet beviljade st.vrelsen full ansvarsfrihet för'det gågna verksamhetsåret.

9.

Faststiillonde av verksomhetsplan och budget för nya verksomhetsåret.
Jörgen Midander presenterade budgeten samt förslaget till verksamhetsplan (bil 3), som
godkändes av årsmötet.

L0

Vol av styrelse
Fyllnadsval av ordförande: Jan Lindell för ett år.
Orsaken

till detta fyllnadsval var att Jan Lindell, som valdes till ordförande vid årsmötet 2Ot7 för

en tvåårsperiod, hade avgått ur styrelsen på egen begäran den 7 december 20L7. Jan Lindell
hade sedan meddelat att han ville återinträda, men för detta krävs ett fyllnadsval som årsmötet

därmed måste göra.
Följande val var aktuella och genomfördes:
Kassör (2

år):

Anita Ros6n, omval

Sekreterare (2 år): Helen Schön, nyval
Ledamot (2

år):
år):

Ledamot (1
Suopleant (1

år):
Suppleant (1 år):

L1

Christina Bengtsson, omval
Mats Stålberg, fyllnadsval (efter Jerry Håkansson som bett attt få lämna styrelsen)
Jan-Erik Bengtsson, nyval

Johan Broberg, omval

Val av revisorer

Revisorer (2 år): Bengt Fexby, omval och lngrid Broberg, omval.
Revisorsuppleant (1 år): Hans Larsson, omval
72

övriga eventuello vol
lnga övriga val var aktuella.

13

Motioner
lnga inkomna motioner.

L4

övrigo frågor
Linda Andersson framförde behovet av att få en bra hemsida.
Jan Lindell berättade om den kommande aktivitetsplanen som utarbetats med festkommitt6n

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 Midander tog upp några reflelctioner han gjort efter fora år i s§relsen: "Föreningens
karaktär som både ett byalag och med "kommersiell" hamnverksamhet samt ägare till en

fastighet gör att det krävs en styrelse som har visst ekonomish 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 ansvarig för
resultatet av beslutet. Medlemmarna, som alltså valt styrelsen, måste respektera styrelsens
beslut men kan naturligtvis framföra synpunkter. Dessa förväntas dock framföras på ett

konstruktivt och vänligt sätt."

Jörgen Midander avtackades med blommor och applåd. Jerry Håkansson, som ej var närvarande,
aWackades, enligt eget önskemå1, genom ett bidrag till Kvinnojouren i Sölvesborg.

75

Mötet ovslutas
Johan Malmkvist tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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Anita Ros6n, sekreterare

M

Charlotte Stålberg,

protokolljusterare

Hans Larsson, protokolljusterare

Närvarolista årsmöte 2018-02-25
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Byalag och Hamnftirening får hiirmed avge årsredovisning

fiir

verksamhetsåret 2017.

rönvar,rNrNcsnnnÄrrElsn,
Verksamhet
Västra Näs Byalag och Hamnftirening

ä

en allmiinnynig ideell ftirening med hemort i Väsfta
Nåis, Sölvesborgs kommun. Föreningens syfte åir att på uppdrag av sina medlemmm;

-

Förvalta och utveckla harnnen med tillhörande strandområde inklusive
sarniingslokal (Fil6huset) samt tillhandahålla båtplatser.
Verka ftir tivsel och gemenskap fdr boende i Västar Nåis och aöeta ftir att öka
ftireningens medlemsantal.
Våi.ma om byns karaktiir och vara uppmiirksam på frågor som handlar om byns
uweckling.

LIändels.g
Under verksamhetsåret har vi hafq
1 årsmöte,2 breningsmöten (vår- ochhöstrnöte) och 10 st5nelsemötenStyrelsen har avslutat genomgången av servitut och kåsrätter och samtliga berörda
fastighetsägare har blivit formellt informerade om resultatet. Sålunda iir båtplats och

kåsrättssituationen norr om Fildhuset klargiord, vilket medör att foreningen kan genomfora
behövligt röjnings- och städningsarbete.

I linje med tidigare fattat beslut har s§relsen upphandlat renoveringsarbete av slipen och
dettahar också inletts under året. Arbetet, som fu godkiint av Länsstyrelsen, skall vara avslutat
senast sista mars 2018, dvs i god tid ftrr den nya båtslisongen.

Aktiviteter
vid Valborg så också i år. Lite av en
vårradition har nu också cementgiutningen blivit. Midsommarfirandet innehöIl ett speciellt
viilkomnande av nyblivnavästraNäs-bor och efi mer omfattande le§rogram. På sensommaren
arrangerades 'Dans på bryggan" då dansbandskungen Ingemar Nordshö,m giistade. Hösfesten
bjöd på den traditionella åirtsoppan men också musikunderhållning av Björnssons kvintett. Nytt
ftir i år var "Gubbarnas afton" då männen lagade mat och bjöd sina respektive. Detta också till
uade*lflllning av musikartister från Varitd Vauduvill. hrokt på årets aktiviteter sattes i samband
med grantåindningen som traditionsenligt äger rum ftirsta lördagen i december.
Sedan många år tiltbaka halsas våren välkommen

Damgruppen "Flickor med Stickor" har träffats regelbundet varje vecka i Fil6huset. Under den
Varma årstiden genomftirdes tira arb*sdagar i hamnen.

Föreningens resultat och stiillning
med tilläggsupplysningar.

i öwigt framgår av efterfti§ande resultat-
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VästaNäs Byalag och Hamnfiirening

RESULTATRÅKNING

Tilläggsupplvsn.

2017.01.012017.12.31

2016.01.012016.12.31

Intäkter
Medlemsavgifter
Båtplats,i-kö
Sjösättning
Försäljning/hyra

Owigt

(1)
(2)

Summa intäkter

Koslnader
Drift hamnen
Drift fastigheten

Ö*igt
Avskivningar

hamnen

Avskrivningar fasti gfuet
Summa kostraader

25.r00

23.350
88.400
6.052

(3,4)
(3,5)

64.800
4.7s0
42.780
43.010
180.440

63.613

36.023
217.438

- 9.626
- 35.787
- 64.254
- 22.000
:_ 26.050
- 157.717

-

1.s49
4A.063

29.700
14.000
19.000

- 104.3122

Finansiella poster
R?inteintiikter och liknande intåkter

2.500

2.5-53

övsnsxorr

62.221

78.681

Ånsrs

Förslag
VERKSAMHETSPLAN 201B

Västra Näs Byalag & Hamnförening
Föreningens syfte:
. Förvalta och utveckla hamnen med tillhörande strandområde inklusive
samlingslokal (Fil6huset) samt tillhandahåtta båtplatser.
. Verka för trivsel och gemenskap i Västra Näs
. Värna om byns karaktär och vara uppmärksam på frågor som handlar om
byns utveckling.

I linje med föreningens syfte fokuserar styrelsen, förutom

på nödvändigt
underhåll av Filehuset och bryggorna, på föliande:
. Ytterligare städa upp föreningens strandområde norr om Fil6huset.
. Planera för att efter årets båtsäsong ersätta flytbryggorna och
sjösättningsbryggan med permanenta bryggor utifrån behvov och lämplig
placering.
Under perioden april t.o.m. oktober genomförs 5-6 arbetsdagar i hamnen och
Fil6huset. Oå ar alla medlemmar välkomna att hjälpa till.

Första arbetsdagen, vi kallar den sjösättningsdag, kan båtägare och andra
hlälpas åt med de större båtarna. på tifnanJe satt blir sista årbetsdagen, kallad
Båtupptagningsdag, då vi också kan ge varandra en hjälpande hand.

Styrelsen kommer vidare i mycket hög grad att utifrån trivsel och
gemenska psapekterna pla nera för såväl traditionel la (Val borgsmässoafton,
Midsommar, Äftsoppekväll, Grantändning) som nya arrangemang.
rrlålsättningen är också att hålla hög standard på informationsflödet till
medlemmarna genom framförallt hemsidan, www.vastranas.se om styrelsens
arbete och väsentliga händelser.

Februari 2018
Styrelsen
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