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ÅnsvrörE zotg
Protokoll fort vid arsmöte söndagen den 21 juli2019 kl 10.00
Ordforande Lennart Rosell hälsade medlemmarna som infunnit sig välkomna och tackade
Lotta & Peter samt alla gäster ftir gårdagens trevliga fest.

§ 1-3. Mötets öppnade, behörighet och dagordning.
Mötet öppnades och fiirklarades i laga ordning utlyst.

§4-6. Val av ordfiirande, sekreterare och justeringsmän fiir mötet.
Till mötesordfi)rande valdes Lennart Rosell, sekreterare Mathias Söderholm och
justeringsmtin Robert Uhlig och Håkan Sandberg

§7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Lennart och gav inga kommentarer

§8. Verksamhetsberättelse lästes upp av Mathias och gav inga kommentarer.

§9. Den ekonomiska redovisningen ftir 2018 presenterades av Lars.
Resultatet 2018 blev negativt med drygt 9000:-, men det var i linje med Lars
ftirväntningar. Totalt hade vi utgifter om ca 50 000:-
Föreningen har ett kapital pä ca77 000:- och Lars menar att ekonomin tir i god balans
Nu tir dessutom det gamla lanet helt avbetalat.
Mer information se bilaga 1.

§ 10-1 1. Revisorsberättelse och ansvarsfrihet.
Leifs revisionsberättelse lästes upp och i den ftjreslogs ansvarsfrihet vilket mötet
bifr ll. Leif berömde återigen ftireningens ekonomiansvarige.

§12. Ersättning ftir eget arbete.
Beslutades vara oft)rtindrad. 6 timmars arbetsplikt ftir medlemmar a 10O:-/timma.

§13. Fastställande av årsavgifter, ersättning vid uthyrning och hyresavgifter fiir
2020.
Lars ftirklarade hur styrelsens forslag ser ut. Syftet åir att finna en bättre ekonomisk
situation ftir ftireningen nåir vi i flera år sett en trend mot att allt fler medlemmar hyr ut
sina båtplatser vilket diirmed ger ftireningen lägre intiikter.

Styrelsens ft)reslag innebär att vi delar upp arsavgiften i en medlemsavgift fbr 600:-
och en båtplatsavgift på 570:- fiir en 2,2 meters plats och 700:- ftir en2,5 meters plats
(dvs totalt samma årsavgifter som tidigare).
Medlem som anmäler sin båtplats ftir uthyrning iir befriad fran båtplatsavgiften men iir
fortfarande skyldig att betala medlemsavgift.
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Den totala summan av samtliga hyresbetalningar tillfaller föreningen och kommer då
hela föreningen tillgodo.
Övriga regler ftir arbetsinsats samt bastuanvåindning ör hyrestagare ftireslås
ofrriindrad.

Efter en lång diskussion gällande detta ftirslag enades vi om attlätaomröstning
besluta huruvida vi skulle rösta på styrelsens ftirslag eller skjuta upp frågan till nästa

år eller till en tidpunkt då ämnet hunnit gås igenom av exempelvis en extem
arbetsgrupp. Handuppräckning gav atl l2 medlemmar var fiir att rösta om styrelsens

ftirslag och7 var emot.

Omröstningen i sakfrågan utefter styrelsens lorslag slutade med samma röstsiffror. 12

medlemmar var ftir att infora styrelsens forslag och 7 var emot.

Styrelsens förslag blev därmed antaget.

Hyreskostnaderna är diirmed som tidigare:
Medlemmar som hyr en2,2 meters plats betalar 2700:- samt 3000:- ftir en 2,5 m plats.

Kostnaden fiir hyrestagare som inte iir medlem blir 3300:- respektive 3500:-
Hyrestagare som inte iir medlemmar kan anvåinda bastun mot en avgift om 1000:-

r §14,15. Val av styrelse, revisorer oeh valberedning fiir 2019
Valberedningsn genom Christina presenterade sina ftirslag.
Mötet valde ftiljande:
Ordfiirande Lennart Rosell
Sekreterare Mathias Söderholrn
Kassör Lars Andersson
Ordinarie ledamot Mmcus Drevik
Ordinarie ledamot Charlotta AlexÖn
Suppleant Lasse Krarfiz
Revisor Leif Obert
Revisor Peter Stopp
Revisorsuppleant JaneFrennås
Valberedning Christina Obert
Valberedning Björn Johansson

1 år återstar
1 år återstar
1 år återstår
2 är omval
2 år omval
1 år omval
2 år omval
1 år återstår
I år omval
1 år omval
I år omval

Arbets gruppsansvari ga:

Hamnområdet & båthuset
Båtplatser
Badbrygga

Marcus Drevik
Robert Uhlig
Peter Stopp

1 år omval
1 år omval
1 år omval

§16. Ersättning till styrelse och revisorer.
Beslutades vara oforändrade vilket innebiir att styrelsen kan tillgodoriikna sig
motsvarande 6 timmars arbete/person samt revisorer 3 timmar/person.
De arbetsgruppsansvariga registrerar sin tid i loggboken.
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§17. Nya köregler och regler vid fiirsäljning av andel i fiireningen
Styrelsen har lagt fram ett ftirslag med vissa ftiriindringar från dagens regler.

Idag har fi ett system där den som vil) silja stn andd ) föredngen måste sätta §tt pris
och därefter tillfrågar den ftirsta på "intresselistan". Om den forsta på listan inte vill
köpa så skall man gå till nr två på listan osv.
Styrelsens ft)rslag bygger på att säljaren helt och hållet får sköta ftirsäljningen så att
man fär sälja till den man själv önskar. Enda kravet är att köparen har sin fastighet i
vårt närområde. Bifogat, i Bilaga 2, finns ft)rslaget i sin helhet inklusive karta.

Medlemmarna godkände styrelsens ft)rslag.

§ I 8. Tiltåtna båtstorlekar
Det nya fiirslaget fran styrelsen iir att alla medlemmar har rätt att lägga i båt med
maxmåtten 2,3 meter i bredd ochT meter i låingd.
Ltingd mäts mellan yttersta punktema i ftir och akter utan hänsyn taget till eventuella
utombordsmotorer. Bredd mäts mellan yttersta punkterna på sidoma, inkl reling.

Båtar som överskrider dessa mått skall vid anmodan från styrelsen flyttas från hamnen.
Styrelsen skall bara göra sådan anmodan om den som är ansvarig for den årliga
fordelningen av båtplatser meddelat styrelsen att den totala tillgängliga platsen i
båthamnen inte räcker till ftir att ft)rdela plats till alla medlemmars båtar. I sådant fall skall
ingen av de båtar som överskrider max-måtten tillåtas plats i hamnen.

Den person som är ansvarig ftir årlig ftirdelning av båtplatser har mandat att även fiirdela
båtplatser till medlemmar eller hyrestagare som anmält båtar som överskrider max-måtten,
dock under ftiljande liirutsättningar:
. Ingen bät med mätt störce än 7,9 meter i längd ochleller 2,75 m i bredd skall någonsin

tilldelas båtplats i hamnen.
. Medlemmars rätt till båtplats har alltid ftireträde framfor hyrestagare. Om så krävs

skall hyrestagare nekas plats i hamnen ftir att ge plats till medlemmars båtar.
Eventuellt uteblivna hyresintäkter delas i så fall lika mellan samtliga båtiigare med
båtar som överskrider de tillåtna max-måtten.

. I händelse av att den person som är ansvarig ltir den ärliga ftirdelningen av båtplatser
pga platsbrist inte lyckas ftirdela båtplatser till samtliga medlemmar skall samtliga
båtägare med båtar som överskrider max-måtten nekas båtplats i hamnen. Berörda
båtägare har då en vecka på sig att lösa frågan internt mellan sig. Om ingen lösning
presenteras skall dessa båtplatser istället hyras ut.

Medlemmama godkände styrelsen ft rslag.

I §19. Y-bommar

I
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Styrelsens ftirslag tir att vi investerar i Y-bommar. Syftet är att ffi ett enklare, bättre
och såikrare system jiimftirt med dagens akterftirtöjningar mot bottenliggande käuing.
Förslaget ger oss naturligtvis också större manöverutryrnme i hamnen då vi inte
behöver ta hänsyn till varandras akterftirtrijningar.
Y-bommen skall vara monterad på en skena så att det mycket enkelt skall gå att ändra
bredden på båtplatserna.
Den modell av Y-bom som SF-Pontona ftireslagit och offererat, kostar ca 125 000:-
ftir hamnens alla platser. Utöver det behövs ytterligare ca 125 000:- ftir demontering
av befintlig bryggfortöjning och montering av Y-bommar.
Delar kan vi kanske göra själva men styrelsen tror att kostnaden {tir projektet blir ca
250 000:-
Enligt tidigare årsmötesbeslut har vi en maximal årsavgift ftlr våra medlemmar om
3000:-/år inklusive räntor och amorteringar av eventuella lån.
Lån skulle kunna upptas av ftireningen som enligt styrelsens antagande kan vara
avbetalat efter drygt 8 ar. Lars har varit i kontakt med var bank som inte verkade så

intresserad av ett så litet lån. Lars tror dock att han finner annan bank som kan erbjuda
oss en rimlig losning.
Planen är att genomftirandet skall ske så att Y-bofirmarna är på plats till niista sommar.

Medlemmarna godkiinde styrelsens ltirslag.

§20. Skalt vi säIja en båtplats
Förslag har inkommit fran Leif och Christina Obert om att vi skulle kunna sälja en
andel ftir att finansiera Y-bommar.

Medlemmarna röstade nej till ftirslaget.

§21. Skall vi ha fasta båtplatser
Förslag har inkommit från Leif och Christina Obert om att vi skulle kunna ha fasta
båtplatser. Nyttan är att man då lättare kan iordningställa egna lösningar fiir
exempelvis handstång eller liknande ftr att ta sig i och ur sin båt.
Styrelsen menar att om saken gäller att montera handstang bör det vara något som kan
iurangeras även om vi inte har fasta båtplatser. Inte heller Robert som hamnansvarig
såg att detta kunde skapa något stort problem i hans arbete att fordela båtplatserna.

Medlemmarna röstade nej till ft)rslaget vilket innebär att vi behåller det flexibla
systemet där hamnansvarig ansvar ftr platsftrdelningen. De som önskar hjälp med att
montera handstång eller liknande är välkomna att höra av sig till styrelsen.

§21. Övriga frågor
Hyrestagare har ftireslagit soptunna i området.
Mötet enades om att vi inte vill ha soptunna i området som någon måste sköta. Bättre
att man tar hem sitt skräp.
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Elaggregatet som inte varit i drift senaste året lovade Dane att se över.

Sjöboden har vi ännu inte någon plan ftir. Styrelsen har dock några idder som kommer
att presenteras.

Det framkom ftirslag under mötet att ftirslag från styrelsen som skall röstas om på
kommande årsmöten görs så tydliga som möjligt och kommuniceras i god tid innan
årsmöte. Lennart lovade att ta med sig ftirbättringsftirslaget.

§21. Mötet avslutas

(sekr.)
Justeras:

)

l.

Robert Uhlig Håkan

I
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Ilesultaträknin!:
htäkter Debiterade medlemsar,gifur 2018

H1'resrntäkter båtplatser 20I I
Hpesintäkter bastu 201 I

Kostrrader Kontorro,rukostnader
Arhetsko§8uder 2017
Iiarenkoshadsr
Badbrygga
Eåthus
Bastu
Försäkriag
Örriga kostnader

Årcts recultat

Balansräkling
Trllsansar Kassa

Ba:rk-suo
Fordr medlenunar
Ör'elbet anloll o rfurta

Skulder g eget kapital Kapital ftån 2017
fuets resultat

Hakenäset. Tj örr 20 I 9-06-26
Lars Andersson

Delsurumor
5 820 00

30 000,00
4 000 00

Summa

39 820,00

49 rr89,70
*.9 869,70

92 074 97

92 047 lt7

0,00
4150,00
4 8S6,00
3 742,0S
1 548,70
s 170,00
2 338,00

23 855.00

30,45
77 00s,52

g 255.00
5 780.00

101 944 67
.9 869.70



\@/ BERGAS TRAN DS

BÅTs.\t,Ls KA P

Bilaga 2, NYA XÖnnCr.ER OCH REGLER Vr» rÖRSÄr.lNrNC AV ANDEL

2002-04-06 beslutades att gemensamhetsanläggning med beteckningen KLEVA GA:3 skulle
inrättas. Gemensamhetsanläggningen utgör den sedan tidigare existerande ft)reningen Berga
Strands Båtsallskap. Vid ftirrättningen och bildandet av gemensamhetsanläggningen beslutades
att tidigare stadgar jämte de lagar och ftirordningar som gäller lor gemensamhetsanläggningar
ska gälla. När det gäller ut- och inträde i gemensamhetsanläggningen skall i forsta hand detta
ske genom överenskommelse mellan berörd fastighetsägare och samf?illighetsfilreningen enligt
reglerna i 43§ Anläggningslagen §ot 1). Detta innebär att en ft)rsäljning/överlåtelse skall
godkännas av styrelsen innan den kan verkställas och registreras hos Lantmäteriet.

S§relsen har inga synpunkter på det pris som åsätts räffen till båtplats men det iir styrelsens
mandat att bl a tillse att köparen är registrerad fastighetsägare inom Bergastrands niirområde.
Stadgarna säger:

§3, Granderna fii,r ftrvaltningen: Samftilligheten skall forvoltas i enlighet med vad som vid
bildandet besttimts om dess tindamåL. Beslut om in- och uttrtide avfastighet enligt reglerna t
43 § Anltiggningslogen far tas ov jöreningens styrelse. Intröde får enbart beviljas for
fastigheter inom Berga Strands-området.
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Föreningen enades om, vid årsmötet 2019, att området Berga Strand skall omfatta fastigheter
inom nedan rödmarkerat område:
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Någon forrnellt antagen turlista på intressenter finns inte, dock finns det en intresselista enligt
nedan (utan någon som helst inbördes ordning) som uppdateras och sköts av foreningens

ordforande.

Fastiehet KommqntarNamn
Berga Strands Båtsällskap
Robert och Rosmarie Uhlig
Hakan och Ulrika Sandberg
Lennart och Eva Rosell
Jan och Ann Secher
Erik Lundberg
Gunilla Bjur
Bo Häggström
Per Wester
0skar Elvström
Lars Wester
Eva och Staffan Tjerneld

Claes Wikström
Lasse Brunnström
Rosalie Sanyang
K o L Alkelid
Kjell Andersson
Anders Mattsson
Henrik Dahlström
Mal gor zata P rzyb y szews ka
Stefan Norell

\@/

Kleva l:26
Kleva 1:7

Berga 1:48
Kleva ?

Kleva l:169
Hövik ?

Hövik 3:l17
Kleva l:37
Berga ?

Berga ?

Berga Strand 95

Berga ?

Kleva l:6
Kleva Skog 145

Sandviken 122

Hövik 3:1A7
Sandviken 121

?

Hövik 3:199
Berga Skog l0

Anmälde via telefon till Lennart 180629
Anmälan 180629
Anmälde sig muntligen till Lennart 180701

0705 - 53 33 2t
0703 - 08 81 20
0703 - 49 93 50

Anmälan till Robert Uhlig via email
I 10805. 0707-256140.
Anmälan I 10808. 0709 - 53 89 88

0703 - 08 45 90. Anmälan 120825
0738 - 56 96 87. Anmälan 130701

0738 - 28 27 84. Anmälan 130717
Anmälan 150310
Anmälan I50510
Anmälan 160201

Anmälan via Mathias Söderholm 160803
Anmälan via email till Lennart 170829.
Tel 070-304 14 I
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Följande fiirfarande gäller fiir alla andelsägare vid ftirsäljning/överlåtelse till ny ägare.

- När andelsägare i Berga Strands Båtsallskap har ftir avsikt att sälja eller på annat sätt
överlåta sin rätt till andel i {tireningen skall skriftlig anmälan om detta ske till
ordftirande i Berga Strands Båtsällskap. Säljaren erhåller i samband med detta
intresselistan som, om så önskas, kan användas ltir att hitta lämplig köpare.

- Priset på rätt till andel i föreningen bestäms av säljaren och det åligger säljaren att
komma med ftirslag till styrelsen om ny medlem.

- Försäljning/överlåtelse skall godkännas av styrelsen innan den kan verkställas och
registreras hos Lantmäteriet.

- Rätten till andel ftljer fastigheten och inte person. Detta innebär att samtliga lagfarna
ägare av fastigheterna, både säljande och köpande, skall godkänna
försälj n i n g/överlåtel se.

- När försäl-iningen/överlåtelsen är klar och godkänd skall detta registreras hos
Lantmäteriet. Kostnaden ltir detta betalas, om inte annat överenskommits, av köparen.

- Rättigheter och skyldigheter ltir andelsägare i gemensamhetsanläggningen gäller enligt
de fastställda stagar och lagar och ftirordningar som gäller ftir
gemensamhetsanläggningar och kan inte al.talas bort mellan säljare och köpare.

Not I

4-l § En överen.skommelse om all en.la.stighet ska intrcida i eller uurti(la ur en sanlfättighet
eller att en.fastighets andelstal ska rindras har samma verkan som ett beslut vid en ny

forrättning, om överenskommelsen godl«inns av lantmciterimyrudigheten. Ett sådant
godl«innande far lamnas endast om det r)r uppenbart att överenskommelsen inte strider mot
denna lag.

Fastigheter som inte ska intrc)da eller uttrcida eller var.s antlel.stal inte sks tintlrosföretrcjds vicl
ingående och godkcinnqnde av en överenskommelse av samfcillighetsforeningen, om
sam.fdlligheten forvaltas av en sådan. Lag (2 0 I 5 : 3 7 3) .


