
Sander har protokoll 5ver Garda Brygga EF:s
fbreningsstamma den 24 feb. 2002, samt
inbetalningsavi pa arets avgift.

Att notera:
Arbetsdagen ar i ar den 11 :e maj med start kl
10.00. Vi skall bl.a. mala om kranboden och laga
staketet utefter utsprangningen, sa vi behGver
mycket hjalp i ar.

Med hopp om en trevlig sommar

Styrelsen



ARSMOTESPROTOKOLL

GARDA BRYGGA EK. FORENING

24.2 2002 pa STRANDBACKEN

Ordfbranden Hans-Ake Fryklund halsade de narvarande valkomna till arets arsmbte
och fbrklarade mbtet bppnat.

1. Hans-Ake Fryklund valdes till motets ordfbrande.

2. Till sekreterare fbr mbtet valdes Jarl Bergkvist

3. Lars Colliander & Kjell Ingard valdes till justeringsmSn

4. Fbrklarades stamman behdrigen utlyst

5. Rbstlangden faststalldes

6. Kassbren foredrog fbrvaltningsberattelsen och resultat- & balansrakningen

7. Ove Bengtsson laste upp reviosionsberattelsen

8. Faststa'lldes de fbreslagna resultat- & balansrakningarna

9. Beviljades den avgaende styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslutades att fora arets fbrlust i ny ra'kning,

11. Till styrelseledambter & bryggchef utgar ingeh ersattning

12. Fbljande styrelseledamoter och suppleanter valdes:

Ordforande Hans-Ake Fryklund 1 ar omval

Ledamoter Lars-Olof Axelsson
Harry Johnsson
Jarl Bergkvist

Goran Johansson
Bo Svensson

Suppleant Christer Egner

1 a> kvarst&r
lar -"-

2 ar omval
2ar -"-

2 ar omval

styrelsen skulle minskas med en ledamot.
Gunnar Hansson adjungerades till styrelsen som arrendegivarnas representant.

13. Till revisorer omvaldes Ove Bengtsson
Claes Ohlsson

Revisorsuppleant Ake Hagstrom

14. Till valberedning valdes Kjell Inglrd &J6rgen Nyberg
Jorgen Nyberg valdes till sammankallande.

15.Hans-Ake Fryklund fbrklarade varfbr kranreparation blivit dyrare an beraknat.
Det berodde pa att det blev otroligt mycket mer svetsarbeten pa kranen an be-
raknat. Dessutom visade det sig att lyftoket var helt sOnderrostat, varfbr vi tvingats
kbpa nytt lyftok. Vi har aven inforskaffat nya lyftstroppar vilka ar konstruerade sa
de kan installas i 3 olika langder.

Beslut
Det beslutades att vi skall gjuta nytt kar ytterst pi innerbryggan. Curt Gunnarsson
skall vidtalas om detta.

Elskapet vid kranen skall flyttas in i kranboden, liksom manoverskSpet pa kranen.

Nytt staket skall sattas upp p& berget ovan utsprangningen.

Bryggorna skall tvattas och tjaras.Detta maste pabbrjas i borjan pS mars. Annars
hinner inte tjaroljan att torka inann batsasongen bbrjar.
Det beslutades viadre att de som inte staller upp p& arbetsdagen och/eller i
malarganget skall betala kr. 200:- till Jalle, som fdrdelar inkomna penningar
mellan "malarganget".

Arbetsdagen
Det beslutades att arbetsdagen skall vara den 11.5 klockan 1000. Forhoppningsvis
samlas ett stbrre antal medlemmar till denna angenama trivseldag. I ar har vi mycket
att gora. Boden skall mSlas, arbetsblten skall plastas och milas, Staketet pa berget
skall bytas ut till nytt och ommalas.

Stamman beslutade aven att taxor och avgifter fbr medlemmarna skall vara ofbrand-
rade ar 2002.

- batplats 4,0 m antal andelar 250
3,5 m 220
3,0m 165
2,5m 115
2.0 m 62

batplatsavgift 1157kr
930 kr
813 kr
696 kr
468 kr

Kranavgifter: Fbr batar med plats i Garda Brygga
utombys batar under 1 ton

" " over 1 ton

-Avgift fbr anvandning av hamnplan vid sjbsattning
med egen kranbil fbr utombys batar

150kr
300 kr
350kr.

150 kr

-Avgift fbr vinterfbrvaring inom hamnomradet 650 kr

-Andelsvardet fbr 2002 hojdes till kr. 150 vilket motsvarar KPI 2,8%.



Batplatsavgift + max 5% ayinsatsen, dvs batplats 4,0 in 3.082 kr
3,5 m 2.580 kr
3,0m 2.051 kr
2,5 m 1.558 kr
2,0m 933 kr

-Avgift fJir icke inlosta batplaster fastst&lldes till batplatsavgift + rant a pa
andelsvSrdet, 15,5%

-Batplatsavgiften skall vara betald inom 30 dagar. Vid fbrsenad inbetalning
kommer en paminnelseavgift pi 100 kr att debiteras.

19. OVRIGA FRAGOR
Hans-Ake Fryklund avtackade Kjell Ingard for dennes myckna arbete for fbreningen.
Kjell avick fbrra aret och skulle da givetvis ha avtackats, men detta glbmdes bort da.
Vi fir skylla pa allt pratet om kranreparationen.

- Beslots att fbreningen skulle hedra Malin Strannegards bar med en blomma.

Da inga ovriga fragor togs upp tackade ordfbranden fbr visat intresse och fbrklarade
arsmotet avslutat.

,Hans-Ake Fryklund, Ordf.

Justeras:

Lars Cdlliander KjeU Ingard


