
Sander bar protokoll fran foreningsstamman den 23:e feb -92

samt inbetalningsavi pa arets avgifter.

D£ vi tyvarr varje ar bar nagra som ej betalar sina avgifter,

ocb detta belastar var checkrakningskredit, ser vi oss tvugna

att i framtiden lata foreningsstamman fatta beslut om atgard

enligt stadgarna.

Den fSreslagna sponten enligt § 6 stycke 3, samt atgarden pa

piren enligt § 16 stycke 5 ar nu utmarkerade, sli kom garna

med synpunkter.

Datum for arbetsdagar i hamnen kommer att affischeras p4 boden

hamnen.

I dvrigt Snskar Er en solig och tevlig batsommar.

STYRELSEN

PS. Vg betala avgiften inom 30 dagar. DS.



PROTOKOLL OVER G&RDA BRYGGA EKONOMISKA FORENINGS ORDINARIE
FORENINGSSTAMMA DEN 23:E FEBRUARI 1992.

Ordforande halsade medlemmarna valkomna och forklarade
stamman oppnad.

§1 Hans-Ake Fryklund valdes till stammans ordforande.

§2 Kjell Ingard valdes till stammans protokollforare.

§3 Jarl Bergkvist och Jan Wiberg valdes till stammans
justeringsman.

§4 Foreningsstamman forklarade stamman behorigt utlyst.

§5 Rostlangden faststalldes.

§6 Arsredovisningen for 1990 och 1991 med forvaltnings-
berattelser och resultat- och balansrakning-
ar delades ut till stamman samt redovisades av Ake
Liljeblad.
Upplaggningen av redovisningen har, med hjalp av aukto-
riserad revisor, fatt en uppstallning i enlighet med fo-
reningslagen.
Arsredovisningen for 1990 och 1991 godkandes av stamman.
I samband med genomgangen av resultat- och
balansrakningarna diskuterades fbljande fragor;

* H-A Fryklund redogjorde for de batplatser som annu ags
av foreningen. Om platserna hyrs ut av foreningen blir
blir foreningen momspliktig for all verksamhet. De som
tidigare hyrt platserna foreslas istallet fa lana
pengar av foreningen och darmed aga sina platser.
Stamman gav styrelsen i uppdrag att forhandla och
aterredovisa.

* Den spont, innanfor forsta bryggan (brygga E), som
planerades att slas i samband med ombyggnaden av ham-
nen har annu inte utforts. Tveksamhet rider om huruvi-
da man har tillrackligt med manoverutrymme om sponten
slas inom det markomrlde som omfattas av fbreningens
arrende.
Stamman gav styrelsen i uppdrag att pa prov markera
med ka'ppar och rep, samt att samrada med berorda bat-
platsinnehavare.

§7 Jan Wiberg laste upp revisorernas berattelse.
Revisorerna tillstyrker faststallandet av balans- och
resultatra'kningarna.

§8 Foreningsstamman faststallde de framlagda balans- och
resultatra'kningarna.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Stamman beslutade att fora arets forlust till ny rak-
ning.



§11 Till styrelseledamoter utgar ingen ersattning.
Till professionell revisor utgar ersattning.

§12 Fbljande styrelseledamoter jMmte suppleanter valdes:

Ordforande

Ledamoter

Hans-Ake Fryklund 1 ar

Ake Liljeblad

Jan Jarnfelt

Per-Olof Axelsson

Kjell Ingard

Alf Sandelin

Staffan Granerus

Harry Johnsson

Lars Colliander

§13 Foljande revisorer valdes:

Jan-Erik Hammer
(firma Ernst &
Young)

Suppleanter

Revisorsuppleant:

Bo svensson

Jan Wiberg

1 ar

1 ar kvarst

1 ar kvarst

1 ar kvarst

2 ar

2 ar

1 ar

1 ar

1 ar

1 ar

1 ar

§14 Till ordinarie i valberedningen valdes Stig Osterberg.

§15 Per-Olof Axelsson redogjorde for de underhallsatgarder
som bor utfbras under 1992:

* Aterstallande av slanter vid piren.
* Schaktning vid kranen.
* Ett parti av piren(vid plats 2) har underminerats och
behover gjutas i.

* Stubbrytare behover hyras till pontonen.
* Boden behover malas.
mm

Drift- och underhallskostnaderna har stigit i och med
att momsen pa byggmaterial och tjanster stigit fran
3.95 % till 25 %. For att halla nere kostnaderna maste
sa mycket arbete som mojligt utforas av foreningens
egna medlemmar under de "arbetsdagar" som kommer genom-
foras under maj manad. Stamman gav styrelsen i uppdrag
att utreda mojligheten av att ta ut en avgift av de
medlemmar som inte kan eller vill delta med egen
arbetsinsats.



Stamman beslutade om foljande taxor och avgifter:

* Batplatsavgiften skall hojas med 10 %.

* Avgift for batplats som ags av foreningen, se §6.

* Kranavgiften forblir oforandrad:
for batar med plats i Garda Brygga 100 kr
for utombys batar under 1 ton 150 kr
for utombys batar over 1 ton 200 kr

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

for batar med plats i Garda Brygga 25 kr
for ovriga batar 100 kr

* Batplatsavgift for andrahandsuthyrning av batplats
skall vara batplatsavgift + 10 % av insatsen.

* Vinterforvaring av batar inom hamnomradet skall bara
tillatas batar med plats i Garda Brygga. Avgiften
skall vara 500 kr / bat f.o.m. hosten -92.

* I enlighet med beslut pa arsstamman -91 hojs andels-
vardena med 5 kr per andel under -91,-92,-93 och fak-
tureras samtidigt med batplatsavgiften.

§16 Ovriga fragor:

* Stamman beslutade enhalligt om foljande stadgeandring:
§2 " till medlemmarna uthyra hamnplatser"
andras till "till medlemmarna tillhandahalla hamnplat-
ser.
§38 Paragrafen utgar eftersom problem annars kan upp-
sta nar hamnen skrivs av.
Dessa stadgeandringar kraver beslut pa tva pa varandra
foljande stammor.

* Medlemmarna paminns om att, i enlighet med §20 i stad-
garna ar det obligatoriskt med ansvarsforsakring for
varje bat som ligger i hamnen.

* Flotten kommer finnas tillganglig 92.05.16 - 92.06.09.
Batplatsinnehavarna uppmanas se over sina akterfasten.
Detta galler i synnerhet for platserna pa utsidan av
brygga E, som inte haft nagon gemensam omlaggning av
akterfastena. Det har forekommit tillbud p g a
avrostade kattingar.

* Stamman beslutade att demonterbara avstangningsstolpar
skall sattas upp som avgransning av hamnplanen narmast
kranen.

* Plats 1-4 pa piren foreslas forses med tradack for att
kunna angoras utan att ga i stenslanten.

* El-sladdar far inte ligga pa hamnplanen under tider da
ingen aktivitet pagar med batarna.



Ordfbrande forklarade motet avslutat

_ _ _
Kjell IngartfSekr.

Hans-Ake Fryklund Ordf.

Jarl Bergkvist Just.man Jan Wiberg Just/, man


