
Sommaren narmar sig med stormsteg och det ar ater snart
dags for sjbsattning.
Har kommer inbetalningskort, protoko11 f ran a rets
foreningsstamma samt lite allmanna kommentarer.

Hamnen fick en kraftig storm pa sig i januari, vilken
manga bedbmmare ansag var belt i niva med 69-stormen.
Hamnen klarade sig titan nagra matriella skador, dock
fick vi over en bel del sten pa insidan av piren, vilket
nu mer eller mindre ar upprbjt.

Fbreningsstamman 1990 beviljade styrelsen att fa ta upp
ett Ian pa 200.000 kr.
Detta pa grund av att vi gjort vissa tillaggsarbeten under
ombyggnadens gang ocb dels pa grund av att inte alia valde
att kopa sina batplatser utan hyr dem av fbreningen.
Foreningsstamman ansag att det ej var Ionsamt att behalla
lanet utan att vi sa snabbt som mbjligt skulle amortera
bort det.
Da'rfor beslb't vi fb'ljande:
Vi hojer in sat sen med 15 kr/andel som fb'rdelas pa 3 ar.
Detta gb'r att andelsagarna kan fa t i llbaka dessa pengar
v i d e n e v . fbrsaljning.

De batplatser som byrs av foreningen utan betald insats
skall betala en hyra pa ordinarie batplatsavgift + 20%
av indexerad insats.

I b'vrigt ha'nvisar vi till bilagda protokoll och rakenskaper

Om Du bar nagra fragor eller bvriga funderingar sa ring
garna till nagon av oss i styrelsen.

God sommar

bnskar

Styrelsen
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PROTOKOLL OVER GAROA BRYGGA EKONCMISKA FQRENINGS ORUINARIE
FORENINGSSTAMMA DEN 24:E FEBRUARI 1991.

Ordforande halsade medlemmarna valkomna och forklarade
stamman oppnad.

§1 Hans-Ake Fryklund valdes till stammans ordforande.

§2 Kjell Ingard valdes stammans protokollforare.

§3 Harry Johnsson och Stig Osterberg valdes till stam-
: .- • .omans j usteringsman,

§4 Forenings staraman forklarade stamman behorigt utlyst.

§5 Rostlangden faststSlides.

§6 Resultat- och balansrakningen delades ut till stamman
samt redovisades av Ake Liljeblad.
Per-Olof Axelsson redovisade det aktuella kostnads-

.> laget for den genomf or da hamnomby ggnaden .

§7 Jan Wiberg laste upp revisorernas berattelse. Revi-
sorerna tillstyrker balans- och resultatrakningen
under forutsattning att den professionella revisorn
inte vill justera i balansrakningen.

§8 Foreningsstamman faststallde den framlagda balans-
och resultatrakningen under samma forutsattning
som i §7.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under samma for-
utsattning som i §7.

§10 For att tacka de skulder som fbreningen adragit sig
pa grund av hamnombyggnaden, beslutade forenings-
stamman att andelsvardena skall hojas med 15 kr per
andel. Hojningen skall tas ut av andelsagarna med en
fordelning pa tre ar och faktureras samt idigt med
batplatsavgiften.

§ 1 1 Till styreIseledamoterna utgar ingen ersattning.
Till professionell revisor utgar ersattning.

§12 Foljande styrelseledamoter jamte suppleanter valdes:

Ordforande: Hans-Ake Fryklund 1 ar

Ledamoter: JanJarnfelt ' 2 a r

Per-Olof Axelsson 2 ar

Kjell Ingard 2 ar

AlfSandelin 1 arkvarst

StaffanGrane'rus 1 arkvarst



Suppleanter: Harry Johnsson

Lars Colliander

§13 Foljande revisorer valdes:

Jan-Erik Hammer
(firma Ernst & Young)

Jan Wiberg

Revisersuppieant: Bo Svens son

•4 *1 ar

1 0ar

^ °1 ar

4 °1 ar

1 0ar

§ 14 Foreningsstamman beslutade att vaIberedningen skall
besta av 1 ordinarie och en suppleant.
Till ordinarie i valberedningen valdes Stig Osterberg.
Suppleant: Kent Falkenstrom.

§15 Betraffande taxor och avgifter beslutade stamman fol-
j ande:

* Batplatsavgiften skall ho j as med konsumentpris index,

* Avgift for batplatser som hyrs ut av foreningen
utan att insats ar betald skall vara batplatsav-
gif t + 20% av insatseri (i radande penningvarde) .

Kranavgiften forblir oforandrad:

for batar med plats i Garda Brygga:
for utombys batar under 1 ton:
for utombys batar over 1 ton:

100 kr
150 kr
200 kr

* Avgift for anvandning av hamnplanen vid sjosattning
med egen kranbil forblir oforandrad:

for batar med plats i Garda Brygga:
for bvriga batar:

25
100

kr
kr

Batplatsavgift for andrahandsuthyrnlng av batplats
skall vara:batplatsavgift + 10% av insatsen.
Styrelsen fick i uppdrag att se over kontrollmoj-
ligheterna over andrahandsavgifterna.

§16 Ovriga fragor:

*. Foreningsstamman beslutade att ordet "arsmote" i
stadgarna skall ersattas med "foreningsstamma".

* Foreningsstamman beslutade att stegarna skall vara
av enhetlig typ som tidigare tagits fram av foren-
ingen.Detta av de skal som namnts i kallelsen.
Stegar kan bestallas genom Per-Olof AxeIs son,
tel 0340-51 382-Kostnaden ar 1640 kr(vid 10 bestall-
da) respektive 1950 kr(styckevis bestallning).
Bestallningen skall vara Per-Olof Axelsson till-
hatida senast 1991-04-01 for lever an si maj.
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A Foreningsst amm an beslutade att nedfallbar trappa for
rorelsehindrade skall anlaggas vid kranen, I hornet
mot andra bryggan. Kostnaden har beraknats till
4460 kr. Styrelsen skall undersoka bidragsmoj1ig-
heterna fran kommunen.

* Frivilliga arbetsins atser ar valkomna for under-
hallsarbeten pa hamnen.

* Flotten med stubbrytare kommer finnas disponibel
f o m 9/5 t o m26/5.

* Foren ings s t ainman beslutade att anslagstavla skall
anordnas i hamnen.

Ordforande forklarade motet avslutat.

Vid/ r o to k-<r let

Kjell Ingard/ Sekr

Jus teras

Hans-Ake Fryklund Ordf

Harry Jo«nSy6on Just.man Osterberg Just.man


