
Sander bar protokoll over Garda Brygga EF:s
foreningsstamma den 23 feb. 1997, samt
inbetalningsavi pa arets avgift.

Att notera:
Avgiften ar oforandrad.
Ett antal stegar som var kvar under vintern var
na'ra att fordarva vara bryggor, vilket gor att vi
kommer att vara hardare pa att stegaraa kommer
bort kommande vinter.
Ekonomin ar god.
Jan Jarnfelt lamnade styrelsen efter manga
fbrtjanstfulla ar. Vi framfor ett stort tack till
honom for allt arbete han lagt ner.
Jarl Bergkvist valdes in som ny styrelseledamot,
vilket vi ar mycket glada for.

Arbetsdagen i hamnen bestamdes till den 24:e
maj kl 10.00

Med hopp om en trevlig sommar

Styrelsen



PROTOKOLL OVER GARDA BRYGGA EKONOMISKA FORENINGS
ORDINARIE FORENINGSSTAMMA 97-02-23.

Ordfbrande halsade medlemmaraa valkomna och fbrklarade stamman bppnad.

§ 1 Hans-Ake Fryklund valdes till stammans ordfbrande.

§2 Kjell Ingard valdes till stammans protokollfbrare.

§3 Lars Colliander och Lennart Jonsson valdes till stammans justeringsman.

§4 Fbreningsstamman fbrklarade stamman behbrigt utlyst.

§5 Rbstlangden faststalldes.

§6 Arsredovisningen for 1996 med forvaltningsberattelse och resultat- och
balansrakning redovisades av Bo Svensson.
Stamman beslutade att fbreningens checkkredit pa 200 000 kr skall behallas for
eventuellt framtida behov. Krediten ar idag helt outnyttjad. Kostar fbreningen ca 1500
kr per ar.

§7 Revisionsberattelsen lastes upp av Jan Wiberg. Revisorerna tillstyrker faststallandet 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 styrelseledambter, revisorer och bryggchef utgar ingen ersattning.

§ 12 Fbljande styrelseledambter jamte suppleanter valdes:

Ordfbrande Hans-Ake Fryklund 1 ar omval

Ledambter Per-Olof Axelsson 2 ar omval

Kjell Ingard 2 ar omval
*

Jarl Bergkvist " 2 ar nyval

Staffan Granerus 1 ar kvarst

Goran Johansson 1 ar kvarst

Bo Svensson 1 ar kvarst

Suppleanter Harry Johnsson 1 ar omval

Sbren Andersson 1 ar omval

§13 Fbljande revisorer valdes: Jan Wiberg

Bjbrn Unger

Revisorsuppleant Ake Hagstrbm

1 ar omval

1 ar omval

1 ar omval

§14 Till valberedning valdes Claes Olsson med ra'tt att adjungera medhjalpare. Claes ar
sammankallande.

§15 Bo Svensson presenterade forslag till budget for 1996. Budgetforslaget antogs av
stamman.
P-O Axelsson redogjorde for de underhallsatgarder som planeras for 1997, se a'ven
§16. Kostnad ca 20 000 kr.
Stamman beslutade att taxor och avgifter for 1997 skall vara ofbrandrade jamfbrt med
1996 med undantag for avgiften for icke inlbsta batplatser.

batpk
3,5m

2,5m
2,0m

antal andelar 250
220
165
115
62

batplatsavgift 890 kr
715kr
625 kr
535 kr
360 kr

* Kranavgifter: for batar med plats i Garda Brygga 150 kr
for utombys batar under 1 ton 200 kr
for utombys batar over 1 ton 250 kr

* Avgift for anvandning av hamnplanen vid sjbsattning
med egen kranbil fbrblir ofbrandrad:

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

* Avgift for vinterfbrvaring av bat inom hamnomradet fbrblir ofbrandrad 500 kr

* Andelsvardet for 1997 faststalldes till 146 kr per andel, dvs ofbrandrat mot 1996.

* Batplatsavgift for andrahandsuthyrning av batplats skall vara
batplatsavgift + max 5% av insatsen, dvs: batplats 4,0 m

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

* Avgift for icke inlbsta batplatser (tre st) faststalldes till batplatsavgift + ranta pa
andelsvardet, 15,5 %.

§16 Ovriga fragor:

* Stamman beslutade att avskafFa fbreningens postgirokonto p.g.a. avgiftsuttaget Alia
betalningar sker fortsattningsvis pa bankgiro.



Aterigen har ett flertal bryggstegar suttit kvar pa bryggorna under
vintern. Hogvattenstand i kombination med is och kvarlamnade stegar kan
fordarva bryggorna! I ar gick isen tva dagar innan en storm med mycket hog
vattenniva. Med andra ord ren tur att inte bryggorna skadades.
Fortsattningsvis kommer stegar som inte demonterats senast 15:e december att
tas bort pa batplatsagarens bekostnad i enlighet med foreningens
ordningsforeskrifter.

Per-Olof Axelsson redogjorde for vilka arbeten som behbver goras i
hamnen i var: Underbill av arbetsbaten.

Besiktning och service av kranen.
Justering av vagen vid infarten till hamnplanen.
Muddring pa insidan av brygga E samt ev. vid kranen (beror pa
djupet langre ut).
Upplaggning av nedrasade stenar i stenslanten langs pirens insida.
Reparation av yttre fundament vid brygga E.
Byte av kranlina.
Sedvanlig stadning och smareparationer efter "vinterns harjningar"

For att dessa arbeten skall kunna genomfbras fbrutsatts som vanligt arbetsinsatser
fran vara medlemmar. Arbetsdag bestamdes till 97.05.24 Id 10.00. Valkomna!

* En stund sattes av till allman diskussion om hamnens framtid.
Styrelsen fick i uppdrag att fora diskussion med markagaren om
fortsattningen pa markarrendet for hamnen efter att arrendetiden gar ut ar 2000.
Stamman gav ocksa styrelsen tillstand att, om sa behovs, anlita extern hjalp for
juridiska fragestallningar och fastighetsvardering.

Ordfbrande avtackade Jan Jarnfelt for det fbrtjanstfulla arbete som han lagt ned som
styrelsemedlem i foreningen under ett antal ar.

Ordfbrande fbrklarade motet avslutat.

Vid tfrptokollet

LarsxColliander just man Lennart Jonsson lust man


