
Garda Brygga EF

Hdr kommer arets avgift till Garda
Brygga EF. Som framgar av bifogade
protokoll sa hojde foreningsstdmman
avgifterna med hela 20 % i ar, for att
fa en snabbare nedrdkning av
foreningens checkkredit.

Medlemsavgiften skall betalas innom
30 dagar.

OBS: Arbetsdagen drflyttad till
den 20:e maj kl 10.00

Med hopp om en trevlig sommar hdlsar

styrelsen



PROTOKOLL OVER GAROA BRYGGA EKONOMISKA FdRENINGS
ORDINARIE FORENINGSSTAMMA DEN 26:E FEBRUARI1995.

Ordfbrande h&lsade medlemmarna valkomna och fbrklarade stamman 6ppnad.

§ 1 Hans-Ake Frykiund valdes till stammans ordfbrande.

§2 Kjell Ingird valdes till stammans protokollfbrare.

Jan Wiberg och Harry Johnsson valdes tiU stammans justeringsman.

Fdreningsstamman fbrklarade stamman behorigt utlyst.

Rostlangden faststalldes.

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

Arsredovisningen fbr 1994 med fbrvaltningsberattdse och resultat- och
balansrakning ddades ut till stamman samt redovisades av Alf Sandelin och Hans-Ake
Frykiund
Fdreningsstamman beslutade att ordet "bitplatsavgift" byts till "mediemsavgift" fbr att
undvika framtida missforstind vad gaiter fbreningens skattskyldighet.

Revisionsberattdsen lastes upp av protokollfbraren. Revisorerna tillstyrker fast-
stalfandet av resultat- och balansrakningama.

Foreningsstamman faststallde de framlagda resultat- och balansrakningama.

Styrdsen beviljades ansvarsfrihet.

$10 Stamman beslutade att fiira arets forlust till ny rakning

§ 11 Till styrelseledambter, revisorer och bryggchef utgir ingen ersSttning.
Eftersom det i kranavgiften inte ingir nigon ersa'ttning tilt kranskbtaren, dvs
hamnkaptenen, gav fbreningsstamman styrdsen i uppdrag att diskutera fram en lamplig
Idsning i sarnrad med denne.

§12 Foljande styreiseledamdter jamte suppleanter valdes:

Ordfbrande

Ledamoter

Hans-Ake Frykiund

Per-OlofAxdsson

Kjell Ingird

JanJarnfelt

StaffanGrane'rus

Alf Sandelin

Goran Johansson

lir

2ar

2ir

2ir

1 ir kvarst

1 ir kvarst

1 ir kvarst

Suppleanter

§ 13 FOljande revisorer valdes:

Revisorsuppleant

Harry Johnsson

Sdren Andersson

Bo Svensson

Jan Wiberg

AkeHagstrom

lir

lir

lir

lir

lir

§14 TiU valberedning valdes Jari Bergkvist och Claes Olsson. Jail ar sammankallande.

§15 Alf Sandelin presenterade tbrslag till budget for 1995.
P-O Axelsson redogjorde for de underhillsatgarder som planeras for 1995.
H-A Frykiund redogjorde for arrendeforhillandena i hamnen. Arrendetiden gir ut i
oktober ir 2000. Styrdsen kommer redan i ir bdrja utreda hur en fortsattning kan se ut

Stamman diskuterade nivi och fbrdelningsprincip for 95 irs avgifler. Stamman
bestutade att hojning av medlemsavgiften (tidigare bitplatsavgiften) skall, som tidigare,
vara ett procentuellt pislag pi tidigare medlemsavgift, lika for alia typer av bitplats.
For att fS en snabbare nedralcning av fdreningens checkkredtt beslutade stamman att
medlemsavgiften hojs med ca 20 % till foljande:

bitplats 4,0m antalanddar 250
3,5 m 220
3,0m 165
2,5m 115
2,0 m 62

bitplatsavgift 890 kr
715 kr
625 kr
535 kr
360 kr

Stamman bestutade om ovriga taxor och avgifter cnligt nedan:

* Kranavgifter:
for batar med plats i Girda Brygga 150 kr
fbr utombys bitar under 1 ton 200 kr
f&r utombys bitar over 1 ton 250 kr

* Avgift f&r anvlndning av hamnplanen vid sjdsattning
med egen kranbil forblir ofBrandrad:

fbr bitar med plats i Girda Brygga 25 kr
fbr ovriga bitar 100 kr

* Avgift fbr vinterfbrvaring av bit inom hamnomridet fbrblir oforandrad 500 kr.
Styrelsen tar upp diskussion med innehavare av bit som legat "permanent* i
utspringningen.

* Andelsvardet fbr 1995 faststalldes till 142 kr per andel.

* Bitplatsavgift fbr andrahandsuthymtng av bitplats skall vara
bitplatsavgift + max 5% av insatsen.



* Avgift fbr icke inldsta bitplatser (tre st) faststalldes till bitplatsavgift + rftnta pi
andelsvardet, 2 % Over fbreningeiu checkkreditranta.

* Flotten kommer iven i ir bara satlas i om nagon begar det samt stir
fbr kostnaderna fbr hyra av stubbrytare och isattning. Arbetena skall vara
fardigstallda senast 95.05.30.

§16 Ovriga fiigor:

* Per-Olof Axelsson redogjorde fbr vilka arbeten som behover gdras i
hamneni vir:

Underbill av arbetsbiten.
Forstarkning av bryggkonstruktionen vid kranen i man av llgvatten samt
stodgjutning vid plats A22.
Montering av belysningutolpar vid hamnplanen.
Sedvanlig stadning och smareparationer efter "vinterns harjningar".

Fdr art dessa arbeten skall kunna genomfbras fbrutsitts som vaniigt arbetsinsatser
fran vara medlemmar. Arbttsdag bestiodes tiU 95.05.XU 10.00. Valkomna!

%)
* OnskemSl fhunf&rdes om muddling vid kranen. P-O Axelsson undersoker om det gar

att inrymma i 95 in budget.

* Stenblock tar ha rullat ut ur piren vid en av platserna och villar nu problem vid
angering. P-O Axelsson undersoker och liter atgarda

* Obs! Bryggstegar kostar i 4r 2000 kr. Kan bestallas via P-O Axelsson senast under
april minad. Leverans i slutet av maj.

Ordforande fbrklarade motet avslutat.

Just eras

W

Hans-Ake Fryklund ordf.

isson just, man


