
PROTOKOLL OVER GARDA BRYGGA EKONOM1SKA FOREN1NGS
ORDINAR1E FORENINGSSTAMMA DEN 27:E FEBRUARI1994.

Ordfbrande halsade medlemmarna valkomna och fbrklarade stamman oppnad.

§1 Hans-Ake Fryklund valdes till stammans ordforande.

§2 Kjell Ingard valdes till stammans protokollfbrare.

§3 Christer Gunnarsson och Harry Johnsson valdes till stammans justeringsman.

§4 Foreningsstamman fbrklarade stamman behorigt utlyst.

§5 Rostlangden faststalldes.

§6 Arsredovisningen for 1993 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 1993.

§7 Revisionsberattelsen lastes upp av protokollforaren. Revisorerna tillstyrker fast-
stallandet av resultat- och balansrakningarna

§8 Foreningsstamman faststallde de framJagda resultat- och balansrakningarna.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Stamman beslutade att fora irets fbrlust till ny rakning

§11 Till styrelseledamoter, revisorer och bryggchef utgar ingen ersattning

§ 12 Fbljande styrelseledamoter jamte suppleanter valdes:
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§! 3 F6ljande revisorer valdes:

Revisorsuppleant

Bo Svensson 1 ar

Jan Wiberg 1 ar

Christer Gunnarsson 1 ar

§14 Til! valberedning valdes Jarl Bergkvist och Claes Olsson, Jarl ar sammankallande

§15 AJfSandelinpresenteradeforslagtill budgetfdr 1994.
P-O Axelsson redogjorde for de underhallsatgarder som planeras for 1994

Stamman beslutade om foljande taxor och avgifter:

* Batplatsavgifterna skall hejas med ca 10% till fbljande belopp:
bitplats 4,0 m antal andelar 250 batplatsavgift 740 kr

3,5m
3,0m
2,5m
2,0m

220
165
115
62

595 kr
520kr
445 kr
300 kr

* Kranavgiften fbrblir oforandrad:
for batar med plats i Garda Brygga
for utombys batar under 1 ton
f&r utombys batar Over 1 ton

* Avgift fbr anvSndning av hamnplanen vid sjbsSttning
med egen kranbil forblir oforandrad:

for batar med plats i Girda Brygga
Tor dvriga batar

100 kr
150kr
200 kr

25 kr
100 kr

Avgift fbr vinterfbrvaring av bitjnojmjumnonwadet forblir oforandrad 500 kr.

Andelsvardet for 1994 fastsriilldes till 138 kr per andel.

Batplatsavgift fbr andrahandsuthyrrang av batplats skall vara
batplatsavgift + mai 5% av insatsen.

Avgift fbr icke intesta batplatser (tre st) faststalldes till batplatsavgift + 13% av
andelsvardet.

§16 Ovriga fragor:

* H-A FrykJund redovisade uppdrag som styrelsen fick av 93-ars
stamma:

Fermhedes tva batplatser. En aterlamnad, alia avgifter betalda
Platser som standigt hyrs ut i andra hand gicks igenom.

* Fo'rsiag till ordningsforeskrifter fbr hamnen antogs av stamman.

* Eftersom det numera ar viss omsattning pa batplatserna beslutade stamman att ater
Oppna k6listan. Styrelsen kontaktar ocksa samtiiga pa befintliga listan och efterhdr
det fonsatta intresset samt begar 300 kr i k6depositionsavgifti den man den inte
betalats tidigare.

* Sponlen innanfor forsta bryggan diskuterades. Styrelsen later sla ned stolpar och
satter rep melian for att fa synpunkter pa manoverutrymmet fran berorda
batplatsagare.

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

Underbill av arbetsbaten.
Schakt vid kranen.
Forstarkning av bryggkonstruktionen vid kranen samt vid piren, plats 3 och 4.
lordningstallande av befintlig lyktstolpe samt uppsattande av en ny.
Ersatta bockarna vid kranen med demonterbara stolpar (i man av medel).

F6r alt dessa arbeten skall kunna genomforas fbrutsatts som vanligt arbetsinsatser
fran vira medlemmar. Dagar och tider fbr dessa arbetsinsatser kommer
att meddelas i samband med utskick av inbetalningskort fbr bStplats-
avgiften.

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

Ordforande fcjrklarade motet avslutat

Christer Gunnarsson just.man H sson just, man


