
Har kommer protokollet fran
arets foreningsstamma, samt
inbetalningen pa arets avgift.
Vi halsar Er en trevlig
sommar.

Styrelsen



PROTOKOLL OVER GARDA BRYGGA EKONOMISKA FORENINGS
ORDBVARIE FORENINGSSTAMMA 98-03-01.

Ordfbrande halsade medlemmarna valkomna och fbrklarade stamman oppnad.

§ 1 Hans-Ake Fryklund valdes till stammans ordfbrande.

§2 Kjell Ingard valdes till stammans protokollfbrare.

Stig Carlsson och Alf Sandelin valdes till stammans justeringsman.

Foreningsstamman fbrklarade Stamman behorigt utlyst.

Rostlangden faststalldes.

§3

§4

§5

§6

§7

Arsredovisningen for 1997 med fbrvaltningsberattelse och resultat- och
balansrakning redovisades av Bo Svensson.
Foreningen redovisar fbrlust varje ar p.g.a. avskrivningen men likviditeten ar god,

Revisionsberattelsen lastes upp av Jan Wiberg. Revisorema tillstyrker faststallandet av
resultat- och balansrakningarna.

§8 Foreningsstamman faststallde de ftamlagda 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 Fdljande styrelseledamoter jamte suppleanter valdes:

Ordfbrande

Ledamoter

Suppleanter

Hans-Ake Fryklund

?er-Olof Axelsson

Kjell Ingard

Jarl Bergkvist

Staffan Granerus

Goran Johansson

Bo Svensson

Harry Johnsson

Soren Andersson

1 ar omval

1 arkvarstar

1 ar kvarstar

1 ar kvarstar

2 ar omval

2 ar omval

2 ar omval

1 ar omval

1 ar omval

§13 Foljande revisorer valdes:

Revise rsuppleant

Jan Wiberg

Bjorn Unger

Ake Hagstrom

1 ar omval

I ar omval

1 ar omval

§14

§15

Till valberedning valdes Claes Olsson med ratt att adjungera medhjalpare. Claes ar
sammankallande.

Bo Svensson presenterade fbrslag till budget for 1998
Stamman beslutade att den irliga avskrivningen skall regleras sa att ett nollresultat
uppnas.
Budgetfbrslaget antogs av stamman.

Stamman beslutade att taxor och avgifter for 1998 skall vara oforandrade jamfbrt med
1997 med undantag for avgiften for icke inlosta batplatser.

* batplats 4,0m antalandelar 250
3,5 m 220
3,0m 165
2,5m 115
2,0 m 62

batplatsavgift 890kr
715 kr
625 kr
535 kr
360 kr

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

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

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

* Avgift for vinterfbrvaring av bat inom hamnomradet fbrblir oforandrad 500 kr.

* Andelsvardet for i 998 faststalldes till 146 kr per andel, dvs oforandrat mot 1997.

* Batplatsavgift for andrahandsuthyrning av batplats skall vara
batplatsavgift + max 5% av insatsen, dvs: batplats 4,0 m 2 715 kr

3,5 m 2 321 kr
3,0 m I 830 kr
2,5 m 1 375 kr
2,0 m 813 kr

* Avgift for icke inlosta batplatser faststalldes till batplatsavgift + ranta pa
andelsvardet, 15,5%.

* Stamman beslutade att bAtplatsavgiften skall betalas inom 30 dagar Vid fbrsenad
inbetalning kommer en paminnelseavgift pa 100 kr att tas ut.



§16 Ovriga fragor

* H-A Fryklund redogjorde for laget nar del galler del utgaende arrendet av
hamnomradet. Tva alternativ diskuteras med markagaren. Diskussionema med
markagaren kommer att fortsatta under viren. Nar ett fardigt fbrslag fbreiigger
kommer sannolikt kallelse ga ut till en extra stamina.

* Kranen kommer inom ett par ar att antingen behova renoveras, bytas ut eller belt tas
bort. Stamman beslutade att vanta med beslut i fragan tills dess rragan om markkop
eller fortsatt arrende ar lost Styrelsen fick i uppdrag att lata ta fram en
konstruktionsritning over en lamplig kran.

* Arbetadag for sedvanlig stadning och smareparationer efter "vinterns harjningar"
beslutades bli 98-05-23 kl 10.00. Nagra mer omfattande reparationer planeras inte i
ar.

* Jarl Bergkvist bar i enlighet med foreningens ordningsregler demonterat de stegar
sora inte vara demonterade 97-12-15. Stegama kan utkvitteras hos Jarl i utbyte mot
ersattning for nedlagt arbete!

* Stamman gav styrelsen i uppdrag att traffa dverenskommelse med Harry Johnsson
vad galler batptatsavgift vid dom "havdvunna" batplatserna dar spont skulle ha
utforts.

Ordforande fbrklarade motet avslutat.

Vid protokollet .s

K/elllngar

Stig Carlsson just man

Just eras

Hans-Ake Fryklund ordf.


