
PROTOKOLL OVER GARDA BRYGGA EKONOMISKA FORENINGS
ORDEVARJE FORENINGSSTAMMA 2001-02-25.

Ordfbrande halsade medlemmarna valkomna och fbrldarade stamman oppnad.

§ 1 Hans-Ake Frykhmd valdes till stammans ordfbrande.

§2 Kjell Ingard valdes till stammans protokollforare.

§3 Bengt Fovelin och Bengt Lindstrom valdes till stammans justeringsman.

§4 Foreningsstamman fbrklarade stamman behorigt utiyst.

§5 Rostlangden faststalldes.

§6 Arsredovisningen for 2000 med fbrvaltningsberattelse och resultat- och
balansrakning redovisades av Bo Svensson.
Hans-Ake Fryklund redovisade Forvaltningsberattelsen

§7 Revisionsberattelsen lastes upp av Bo Svensson. Revisorerna tillstyrker faststallandet av
resultat- och balansrakningarna.

§8 Foreningsstamman faststallde de framlagda resultat- och balansrakningarna.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfiihet.

§ 10 Stamman beslutade att fbra arets vinst till ny rakning

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

§ 12 Foljande styrelseledamoter jamte suppleanter valdes:

Ordfbrande Hans-Ake Fryklund 1 ar omval (# ̂

Ledamoter Lars-Olof Axelsson 2 ar omval

Harry Johnsson 2 ar nyval

Jarl Bergkvist 2 ar omval

Staffan Granerus 1 ar kvarstar

Goran Johansson 1 ar kvarstar

Bo Svensson 1 ar kvarstar

Suppleanter Christer Egner 1 ar omval



Gunnar Hansson adjungeras till styrelsen som arrendegivanias representant. Stamman foreslog
att Peter Samuelsson adjungeras till styrelsen.

§13 Foljande-reyisorervaldes: ClaesOhlsson

Ove Bengtsson

Revisorsuppleant Ake Hagstrom

§14 Till valberedning valdes styrelsen.

§ 15 Hans-Ake Fryklund presenterade fbrslag till budget for 2001.
Den nyreparerade kranen kommer att kunna anvandas i manga ar om man blastrar och
rostskyddsmalar den. Kostnaden for detta ar beraknad till 36650 kr inldusive
demontering, transport och atermontering.
Atgarder pa pirnocken skjuts till nasta ar.
Stamman antog den fbreslagna budgeten med 50 000 kr till drift och underbill.

Stamman beslutade att taxor och avgifter for 2001 skall vara ofbrandrade jamfbrt med
2000.

* batplats 4,0m antalandelar 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 150 kr
for utombys batar under 1 ton 250 kr
for utombys batar over 1 ton 300 kr

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

* Avgu'l for vinterfi)rvaring av bat inom hamnomradet 650 kr.

* Andelsvardet for 2001 faststalldes till 146 kr per andel, dvs ofbrandrat mot 2000.

* Batplatsavgift for andrahandsuthyming av batplats skall vara
batplatsavgift + max 5% av insatsen, dvs: batplats 4,0 m 2 982 kr

3,5m 2536kr
3,0m 2018kr
2,5 m 1 536 kr
2,0 m 921 kr

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



Batpiatsavgiften skail betaias inom 30 dagar. Vid forsenad inbetalning kommer en
. paminnelseavgift pa 100 kr att tas ut.

§ 16 Ovriga fragor:

• Styrelsen fick i. uppdrag att se over sa att de regler och krav som finns pa
elanlaggningar ar uppfyllt inom hamnomradet De batagare som har el for
uppvarmning mm av baten skail debiteras fbrbrukad mangd.

• Styrelsen fick i uppdrag att tillskriva alia som hyr ut batplats i andrahand och
papeka att, i enlighet med stadgaraa, skail samrad ske med styrelsen innan
uthyming. Darefter tar styrelsen fram ett fbrslag till hur andrahandsuthyrningen
skail regleras.

• Stamman tydliggjorde for styrelsen att plats pa kolistan inte kan arvas.

• Obs! Alia batar inom hamnomradet skail ha ansvarsfbrsakring. Caller aven
andrahandshyrarna!

• Inga inbrott har noterats under den gangna sasongen. Vakthallningen har alltsa haft
avsedd effekt. Jarl Bergkvist kommer aven i ar satta ihop en lista over
vakttjanstgoringen i sommar. Den som har fbrhinder fbrsoker byta med nagon
annan pa listan.

• Arbetsdag for stadning och reparation efter "vinterns harjningar" beslutades
bli lordagen den 12 maj kl 10.00. Val mott!

Ordfbrande fijrklarade motet avslutat.

Kjell Ingard sekr.

Justeras

Hans-Ake Fryklund ordf.

Bengt F&velin just, man Bengt Lindstrom just, man


