
Har kommer till slut protokollet fran
foreningsstamman, inbetalningskort samt vaktlistan.
Tyvarr blev det tva fel i protokollet, dels kranavgiften
for batar i hamnen och dels avgifterna for
andrahandsuthyrningen. Vi valde att inte skriva om
protokollet utan andrmgen ar gjord for hand.

Halsningar
Syrelsen



PRQTOKOLL OVER GARDA BRYGGA EKONOMISKA FORENINGS ORDINARIE
FORENINGSSTAMMA 2000-02-27

Ordforande halsade medlemmaraa valkomna och forklarade stamman oppnad samt utlyste en
tyst minut for bortgangne P-O Axelsson.

§ i Hans-Ake Fryklund valdes till stammans ordforande.

§2 Kjell Ingard valdes till stammans protokollforare.

§3 Stig Osterberg och Jan Wiberg valdes till stammans justeringsman.

§4 Foreningsstamman forklarade stamrnan behorigt utlyst.

§5 Rostlangden faststalldes.

§6 Arsredovisningen for 1999 med forvaltningsberattelse och resultat- och
balansrakning redovisades av Bo Svensson.

§7 Revisionsberattelsen lastes upp av Jan Wiberg. Revisorerna tillstyrker faststallandet av
resultat- och balansra'kningarna,

§8 Foreningsstamman faststa'llde de framlagda resultat- och balansrakningarna.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Stamman beslutade att fora arets vinst till ny rakning

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

§12 Foljande styrelseledamoter jamte suppleanter valdes:

Ordforande Hans-Ake Fryklund 1 ar omval

Ledamoter Bo Svensson 2 ar omval
Goran Johansson 2 ar omval
Staffan Granerus 2 ar omval

Lars-Olof Axelsson 1 arnyval

Kjell Ingard 1 ar kvarstar
Jarl Bergkvist 1 ar kvarstar

Suppleanter . Harry Johnsson 1 ar omval
Christer Egner 1 ar nyval

Suppleanterna kommer fortsattningsvis kallas till styrelsemotena.

Gunnar Hansson blir adjungerad till styrelsen som arrendegivarnas representant.



§13 Foljanderevisorervaldes: Jan Wiberg laromval
Claes Ohlson 1 ar nyval

Revisorsuppleant Ake Hagstrom 1 ar omval

§14 Till valberedning valdes Stig Osterberg.

§ 15 Bo Svensson presenterade forslag till budget for 2000.
Kranen ar nu reparerad och ar ater besiktigad och godkand for upp till 3 ton. Men gav
under forra sasongen inga intakter alls.

Med oforandrade avgifter hamnar budgeten pa -23 000 kr. Stamman beslutade darfor
art taxor och avgifter for 2000 skall hqjas med 30% jamfort med 1999.

* batplats 4,0m antal andelar 250 batplatsavgift 1157kr
3,5 m 220 930 kr
3,0m 165 813 kr
2,5m 115 696 kr
2,0 m 62 468 kr

* Kranavgifter: for batar med plats i Garda Brygga
for utombys batar under 1 ton 250 kr
for utombys batar 5ver 1 ton 300 kr

* Avgift for anvandning av hamnplanen vid sjosattning
med egen kranbil for utombys batar 100 kr

* Avgift for vinterforvaring av bat inom hamnomradet 650 kr

* Andelsvardet for 2000 faststalldes till 146 kr per andel, dvs. ofbrandrat mot 1999.

* Batplatsavgift for andrahandsuthyrning av batplats skall vara
batplatsavgift + max 5% av insatsen, dvs.: batplats 4,0 m 3 530 kr 2

3;5m
3 r Om
2,5m
2,0m 1 057-kr

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

Batplatsavgiften skall betalas inom 30 dagar. Vid forsenad inbetalning kommer en
paminnelseavgift pa 100 kr art tas ut.

§16 Ovriga frigor:

* Hans-Ake redovisade dagslaget i arrendefragan som ar pa vag mot en lOsning. Nar
det definitiva avtalsforslaget ar framme kommer medlemmarna att kallas till en



extra foreningsstamma som tar beslut om arrendeavtalet. Styrelsen fick med sig
foljande fragestallningar fran stamman: Option pa att fl kopa hamnomradet om
agaren vill salja, ersattningsniva vid eventuell inlosen av hamnen, avstamning av
avtalstexten med ytterligare en jurist.

• Kranen ar reparerad men ar i behov av blastring och rostskyddsmalning. Styrelsen
fick i uppdrag att lata analysera ett fargprov fran kranen for att se om den kan
behandlas pa plats eller om den behover monteras ned och transporteras bort.

• Hamnbevakningen resulterade i att vi iorra sasongen slapp sto'lder. En eloge till Jarl
for den fina organisationen! Tyvarr var det fern personer fran Garda Brygga som
uteblev utan att meddela Jarl. Besvarligt och pinsamt gentemot ovriga hamnars
representanter som alia stallde upp men inte kunde fuilgora bevakningen eftersom
man inte far ga ensam. Vi hoppas pa battring i ar!
Obs! Vi behover 48 personer per ar fran Garda Brygga for bevakningen och har 85
batplatser. Vi behover alltsa bara "offra oss" drygt en natt vartannat ar. I IT satter
Jarl ihop en lista och skickar ut till de berorda sedan far den som behover, ringa
och byta med nagon annan pa tistan. For den som far forhinder eller absolut inte
kan si firms fortfarande mojligheten att vanda sig till Jarl och mot ersattning fa en
"stand in".

• Styrelsen fick i uppdrag att se over vilka platser som standigt hyrs ut i andra hand
samt att kontakta agarna. Aterredovisning vid n^sta arsstamma,

• Fragan om en flytande betongponton som vagbrytare mot nordanvinden togs upp.
Styrelsen fick i uppdrag att titta pa mojligheter och kostnader.

• Staketet pa berget vid "utsprangningen ar foreningens ansvar och kommer att
repareras pa arbetsdagen.

• Mycket sten langst in i Lillavik. Kan foreningen kontakta ovriga foreningar i
fragan for en gemensam insats?

• Jarl ordnar med sedvanlig urgravning vid innersta bryggan.

• Arbetsdag for stadning och reparationer efter en stormig vinter beslutades till
lor da gen den 27 maj Id 10.00.

Ordforande fb'rklarade motet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Stig Osterberg just man

Hans-Ake Fryklund ordf

Jan^WlBerg just man


