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Har kommer protokoll fran arets fo'reningsstanuna samt kopia av de
nya stadgarna som faststalldes av stamman. Andringarna beror § 2
dar "...uthyra haitinplatser. . . " har andrats till att lyda "...till-
handahalla hamnplatser..." samt § 38 som utgar belt for att mdj-
liggora tillatna avskrivningar.

Vi bifogar ocksa inbetalningskort^^er ar̂ tŝ -ajcgi fter. Den nu de-
biterade forhdjda andelsavgift^n ar den sis1:a siv beslutade tre
hojningar. Vardet per andel ut^or nu Kr.134.-J Vi) ber Er gora Er
inbetalning inom 30 dagar.

Enligt beslut pd stamman har vi^^oopnat_e±^-^bstqirokonto som kan
anvandas om Ni f inner detta lampligare an Bankgirot. Ni far dci
sjalva skriva ut en Postgiroblankett och vart Postgironummer ar
25 13 48-9. Mottagare ar samma som for Bankgirot.

TREVLIG SOMMAR ONSKAR
STYRELSEN!

PS! Lordag 22 maj kl 10.00 - ARBETSDAG i hamnen. Uppgift om vad
som skall goras anslas pa "Kjells bod" en vecka fore.

Bilaga



PROTOKOLL OVER GARDA BRYGGA EKONOMISKA FORENINGS ORDINARIE
FORENINGSSTAMMA DEN 28:E FEBRUARI 1993.

Ordforande halsade medlemmarna valkomna och fbrklarade 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 fbrklarade stamman behorigt utlyst.

§5 Rbstlangden faststalldes.

§6 Arsredovisningen for 1992 med fbrvaltningsberattelse och resultat- och
balansrakning delades ut till stamman samt redovisades av Alf Sandelin.
P-O Axelsson redogjorde for nedlagda kostnader for drift och underbill.

Stamman godkande arsredovisningen for 1992.

§7 Bo Svensson laste upp revisionsberattelsen. Revisorerna tillstyrker fast-
stallandet av resultat- och balansrakningarna.

§8 Foreningsstamman faststallde de framlagda resultat- och balansrakningarna.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Stamman beslutade att fora arets fbrlust till ny rakning

§ 11 Till styrelseledamoter, revisorer och bryggchef utgar ingen ersattning.

§ 12 Fbljande styrelseledamoter jamte suppleanter valdes:

Ordforande Hans-Ake Fryklund 1 ar

Ledamoter Per-Olof Axelsson 2 ar

Kjell Ingard 2 ar

Jan Jarnfelt 2 ar

Staffan Grane'rus 1 ar kvarst

Alf Sandelin 1 ar kvarst

AkeLiljeblad 1 ar

Suppleanter Harry Johnsson 1 ar

Soren Andersson 1 ar



§ 13 Foljande revisorer valdes:

Bo Svensson 1 ar

Jan Wiberg 1 ar

Revisorsuppleant Christer Gunnarsson 1 ar

§14 Stamman gav styrelsen i uppdrag att utse valberedning.

§ 15 Stamman beslutade om fbljande taxor och avgifter:

* Batplatsavgifterna skall hojas med 3%.

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

i

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

for batar med plats i Garda Brygga 25 kr
for bvriga batar lOOkr

* Batplatsavgift for andrahandsuthyrning av batplats skall vara
batplatsavgift + 10% av insatsen.
Det aktuella andelsvardet kommer meddelas i samband med
utskick av inbetalningskort for batplatsavgiften.

* Avgift for vinterfbrvaring av bat inom hamnomradet skall vara
500 kr.

* I enlighet med beslut pa arsstamman 1991 hojs andelsvardena med 5 kr
per andel under -91,-92,-93 och faktureras samtidigt med batplatsavgiften.

§16 Ovriga fragor:

* Stamman gav styrelsen i uppdrag att saga upp Fermhedes tva batplatser.
Detta med anledning av att batplatsavgifterna och de fbrhojda andelsvar-
dena inte har betalats for 1991 och 1992.Dessutom har platsen pa piren
hela tiden uthyrts i andra hand.

* Stamman gav styrelsen i uppdrag att se over vilka platser som standigt
hyrs ut i andra hand och ta upp en diskussion med innehavarna.

* Stamman gav styrelsen i uppdrag att se over hur man kan oka medlem-
marnas intresse for att besoka fbreningsstamman.

* Per-Olof Axelsson redogjorde for vilka arbeten som beh6ver goras i
hamnen i var:



Besiktning och underbill av kranen.
Schakt vid kranen och i begransad omfattning vid brygga E.
Arbetsbaten behbver repareras.
Yttre delen av piren (plats 1-4) skall fbrses med ny traytterdel pa
jarnbalkar.

For att dessa arbeten skall kunna genomfbras fbrutsatts arbetsinsatser
fran vara medlemmar. Dagar och tider for dessa arbetsinsatser kommer
att meddelas i samband med utskick av inbetalningskort for batplats-
avgiften.

* Styrelsen kommer att uppratta fbrslag till "ordningsregler" for hamnen.

* Alf Sandelin presenterade fbrslag till budget for 1993.

* Stamman beslutade att fbreningen skall bppna ett postgirokonto.

* Flotten kommer kommer i ar bara sattas i om nagon begar det och star
for kostnaderna for hyra av stubbrytare och isattning.

* Stamman beslutade enhalligt om foljande stadgeandring:
§2 " till medlemmarna uthyra hamnplatser" a"ndras till "till
medlemmarna tillhandahalla hamnplatser"
§38 Paragrafen utgar eftersom problem annars kan uppsta na'r hamnen
skrivs av.
Dessa stadgeandringar kraver beslut pa tva pa varandra fbljande stammor
varav detta ar den andra.

Ordfbrande forklarade motet avslutat.

KjeH/lngard sek

Justeras
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J-£^--._.
Hans-Ake Fryklund ordf.

Jatl Bergkvist just.man


