STENSJÖ HAMNFÖRENING PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2016-04-04
Närvarande. Per Delin, Rolf Bergkvist, Christer Andersson, Loa Andersson, Arne Sikö
Johan Torstensson, Magnus Andersson

Mötets öppnande.

§1
Per Delin öppnade mötet och hälsade alla välkommna.

Förslag till dagordning.

§2
Förslagen dagordning godkändes.

Val av sekreterare för

§3

mötet.

Till sekreterare valdes Magnus Andersson.
§4

Föregående protokoll.

Föregående protokoll från 2016-03-08 lades till handlingarna.

Ekonomirapport

§5
Kassör Crister Andersson: ekonomin håller sig inom ramarna
för budget (bilaga 1)

Rapport från möte med

§6

Länsstyrelsen 2016-03-08

Frågor till Anne Jönnerheden på Länsstyrelsen framfördes av
Loa och Per. Se bilaga 2
Länsstyrelsen återkommer med svar

Rapport från skrift-

§7

växling mellan föreningen

Ansökan om återbäring av mervärdesskatt retroaktivt har ej

och Skattemyndigheten

godkänts, varför frågan om vilka principer som skall gälla
kvarstår.

Trivselregler

§8
Per Delin framförde förslag på revidering av ordningsregler för
hamnen daterade 1994-04-28 enligt bilaga 3
Styrelsen beslutade att justera förslaget och att dokumentet tas
upp på nytt vid nästa styrelsemöte.

Inköp av ramp och land-

§9

fäste för kaj

Brygga vid ramp är upphandlad och transporterad till smed.
Hängbrygga är under tillverkning hos smed.

Kommande arbeten

§10

I hamnen lördagen 7 maj

Städning samt borttagning av material i hamnen skall ske vid
en gemensam städdag
Föreslagna arbeten. Se bilaga 4.
Christer Andersson kallar berörda medlemmar.

Rapport om bom-

§11

iläggning

Bomiläggningen den 2 april fungerade utmärkt, styrelsen
tackar de medverkande. samt ger Rolf en eloge för den utsökta
köttsoppan.

Övriga frågor

§12
Behovet av muddringsarbeten aktualiserades. Styrelsen ansåg
att pengar måste avsättas för djupning av infart samt muddring
av övriga delar av hamnen.

Arbetsbeskrivning

§13.

för hamnkapten

För att underlätta hamnkaptens arbete föreslogs:
Ansvaret för helheten i hamnen kvarstår.
Mindre grupper (bryggvis) tar ansvar för resp. brygga
Grupp bildas med ansvar för byggnader.
Grupp bildas med ansvar för yttre planer.

Nästa möte

§14
Beslutades att nästa möte skall äga rum 9 maj kl.17.00 hos Per
Delin

Magnus Andersson

Per Delin.

Frågor att ta upp med Länsstyrelsen vid träff 2016-03-23

Arrendekontrakt
Skötsel av väg (avrinning, naturgrus eller kross)
Flyttning av bom (stölder, olaglig bilkörning på naturreservatet)
Flyttning av färist (grind kan vara öppen dagtid)
Borttagande av spel (har inte använts på 20 år)
Schakta väg norra hamnområdet (vägen lutar neråt, grus rinner ner i hamnen), alt bygga ny barriär
Fylla på med natursten mot hav (utsiktsplats)
Torrdass
Polisanmälan (övergivna båtar)
Rensning av björnbärsly

