Muskö Havsbads Byalag
Kallelse till å rsmö te

Datum:

2020-??-?? (i anslutning till MHS årsmöte)

Tid:

I anslutning till MHS årsmöte när Covid-19 situationen bedarrat

Plats

Samma som MHS

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare vid behov
3. Frågan om mötet ha utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av verksamhetsberättelse för 2019-2020
5. Styrelsens förvaltningsberättelse balans- och resultatberäkning för 2019-2020
6. Revisionsberättelse för 2019-2020
7. Frågan om ansvarsfrihet för 2019-2020
8. Fasställande av medlemsavgifter för 2020-2021
9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för 2020-2021
10. Val av ordförande för föreningen
11. Val av övriga styrelseledamoter samt suppleanter
12. Val av revisorer och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Behandling av styrelsens förslag och 30 dagar före mötet inkomna motioner
14) a. Styrelsen föreslår att den i stadgarna givna årsmötesdagordning ändras på punkten 14) så
att minsta tid att lämna motioner före årsmötet minskas från 30 dagar till 10 dagar. - För att
stadgeändringen skall kunna genomföras krävs minst 2/3 av på årsmötet avgivna röster
14b) Behandling av 30 dagar före årsmötet inkomna motioner.
15. Övriga frågor
Välkommna

Verksamhetsberättelse 2019-20 Muskö Havsbads Byalag
Byalagets uppgift är att ”främja den sociala gemenskapen genom olika gemensamma
aktiviteter”. Det innebär att medlemmarna på frivillig basis bl a svarar för viss skötsel och
underhåll av badplatser och allmänningar, helikopterlandningsplats, bodar, utemöbler mm.
Trädgårdsredskap och maskiner för skötsel av allmänningarna tillhandahålls av Byalaget.
Partytält, bord och stolar finns för utlåning i boden vid Norrängen.
En viktig uppgift för Byalaget är att stå bakom midsommarfesten vid Norrängen.
Arrangemanget cirkulerar mellan 5 olika grupper som ansvarar för arrangemanget, där varje
grupp motsvarar ett visst område/fastigheter inom samfälligheten.
2019 års fest ordnades av ”Furuskaten” som svarar för arrangemanget. 2020 går turen igen till
grupp ”Norrängen 1”.2021 går turen till Norrängen 2.
Nytt för i år var det
Havsbadskampen 6 Juli och 10 augusti som anordnades av Emma Sahrin med familj
Den 6 Juli deltog det många den 10 augusti var det bara ett fåtal.
Tävlingen var en tipspromenad som avlutades med brännboll och fotboll samt fika.
Styrelsen under verksamhetsåret: ordförande Joakim Törnqvist till 2019-06-01 Ove Björkman
från 2019-06-01, kassör Klas Langels,
ledamot Mikael Nilsson, Emma Sahrin och Kerstin Hålén suppleant Gunnar Nyström.
Samtliga är valda till 2021. Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 1st
protokollförda möten samt några informella kontakter.

Verksamhet
- Vår och höststädning i området, där byalaget har svarat för inköp av grillkorv och dryck.
- Förstärkt dörren till gröna skjulet vid Valinge brygga.
- Monterat ned bryggnamnskyltarna vid Ingvaldsnäs och Muskö Havsbad inför pågående
renovering
- Gräsklippning av helikopterplatsen, badplatsen vid Havsbadet och festplatsen vid Norrängen
samt övriga allmänningar.
- Midsommarfesten ordnades av grupp ”Furuskaten”. Information och erfarenheter från
tidigare år finns nedskrivna och samlade i en Midsommarpärmen.
Under verksamhetsåter har investeringar gjorts:

•
•
•
•

Målat namnsskylten till Valinge bryggan
Badstege Ingvaldsnäs bryggan
Miljöbensin till åkgräsklipparen
Material nya midsommarstången

Ekonomi
Intäkterna utgörs av en frivillig årsavgift på 100 kr per hushåll. 86 medlemmar har betalt, totalt
8 600 kr.
Den årliga midsommarfesten 2019 gav överskott om 9 086 kr.
Byalagets redovisning visar att årets resultat uppgår till 7343,95 kr.
Den totala behållningen (pg-konto hos Nordea) uppgick den 31 mars 2020 till 74 444,95 kr, se
Byalaget redovisning 19-20.

Tack alla för bidrag till den gemensamma trivseln inom Muskö Havsbad!

Styrelsen
Muskö den 18 april 2020

MUSKÖ HAVSBADS BYALAG - Org. Nr. 802453-1462

Årsredovisning 2019-04-01 -- 2020-03-31

RESULTATRÄKNING

2019/20

2018/19

Intäkter:
Medlemsavgifter
Överskott midsommarfest
Summa

8600,00 8500,00
9086,00 2711,00
0,00 1000,00
17686,00 12211,00

Medlemsavgifter
Överskott midsommarfest
Avgifter 5 bastunycklar

1100,00
4345,95
0,00
0,00
2054,00
679,00
100,00
3519,00
2398,00
179,80
10342,05 14375,75

Bankavgifter
Städdagar

Kostnader:
Bankavgifter
Förtäring städdagar
Färg bryggnamnskyltar
Mtrl t. nya midsommarstången
Badstege Ingvaldsnäsbryggan
Däck & bensin åkgräsklippare
Lokal årsmöten
Fika årsmöten

Summa
Årets resultat

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Nordea, ing. balans
Årets resultat
Summa
Skulder och eget kapital
Skuld utlägg Micke Nilsson
Nordea, utgående balans
Summa

1101,50
4225,45
550,00
264,00
2480,00
710,00
775,00
236,10

7343,95

2019/20

-2164,75

2018/19

63101,00 65265,75
7343,95 -2164,75
70444,95 63101,00

236,10
-70681,05 -63101,00
-70444,95 -63101,00

Styrelsen föreslår att årets resultat förs över i ny räkning.
Muskö den 18 april 2020

Badstege Havsbadsbryggan
Lagning punktering
Miljöbensin
Mtrl förrådet Norrängen
2 st fotbollsmål
Färg nya midsommarstången

