
Sander bar dom nya stadgarna som vi antog pa
arsmbtet, samt arsmbtets protokoll.
Vad som bor papekas sa beslot arsmotet att
hoja hyran med 10%, samt att vi skall ba
enhetli ga stegar vid trabryggorna, (Vi sander
med till dem som ligger vid dessa bryggor fb'r-
slaget pa hur dessa skall se ut)»

Vidare bar vi nu sa'nt in ansokan om registrering
av fbreningen, vilket betyder att Ni snart kommer
att fa Era andelsbevis.

Vi sander ocksa med en avi pa arets byra.

Val mbtt i sommar.

Styrelsen
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I'rotokoll over G-arda Brygga Ekonomiska Fbrening under

bildandes arsmote 24 februari 1990*

Ordforande halsade medletnmarna valkomna och fbrklarade motet

bppnat.

1 . Hans Ake Pryklund valdes till motets ordfbrande.

2. Jan Jarnfelt valdes till motets protokollfbrare.

3- Harry Johnsson och Stig Gsterberg valdes till motets

justeringsman,

4. Jrsiabtet fbrklarade motet behbrigt utlyst.

5. Resultatrakningen redovisades av Hans Ake Fryklund samt

delades ut till medlemmarna.

6. Jan 'A'iberg laste upp revisorernas berattelse •

7. Arsmbtet f ast stallde den frarnlaggda balansrakningen och

resultatrakningen.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Arsmotet beslutade att fora arets vinst till ny rakning.

10.Till styrelseledamoterna utgar ingen ersattning. Till

godkand revisor utgar ersattning,

11.Pbljande styrelseledamoter jamte suppleanter valdes:

Mandatperiod

Ordforande: Hans Ake Fryklund 1 ar

ledambter: Jan Jarnfelt 1 ar

Ake Liljeblad 1 ar

Staff an Grane'rus 2 ar

Alf Sandelin 2 ar

Suppleaiiter: Harry Johnsson 1 ar

Lars Colliander 1 ar

12-Fbljande revisorer valdes:

Jan Erik Mattiasson (Pirma Ilagstrbm & Olsson) 1 ar

Jan Wiberg 1 ar

Eevisorsuppleant: Ake Hagstrbm 1 ar

13 •'-Till valberedningen valdes:

Stig Osterberg 1 ar

Jarl Bergkvist 1 ar
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14. Xranavgifter:

For batar med plats i Garda Brygga: 100:-

Fbr utombys batar under 1 ton: 150:-

Fbr utombys batar over 1 ton: 200:-

B&tplatshyrorna hojs 10 % ar 1990,

Andrahandsuthyrning av batplats 10 ̂  av irisatsen + hyran

ar 1990.

15- Eeslut att bilda en Ekonomisk Pbrening samt fbreningens

stadgar antogs enligt bilaga.

16. Arsmbtet gav styrelsen ratt att adjungera tva ledanib'ter

under valperioden.

Extra arenden enligt kallelsen:

a* Enlialligt besiut att Per Olof Axelson far fortur i bade

kblist an for bat plat s saint by t e ol i st an.

b. Styrelsen beviljades att bppna en checkrakningskredit

pa 200*000 kroner i fbreningens narnn.

c. En enlietlig modell av stegar skall anva'ndas pa trabryggorna,

Dom batagare soin vill ha stege far kbpa denna. Per Olof

Axelson tar fram en laniplig modell.

d. Styrelsen upprattar ett avtal med berbrda yrkesfiskare

som vill disponera harnnen under perioden november - mars.

e. Fragan om en sotvattenledning till haranen fick avslag.

Ordforande fbrklarade motet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Hans Ake Fryklund Ordf.

Harry Johnss'on Just.man Stiff Usterber^ Just. man


