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Ordförande Hans-Åke Fryklund hälsade de närvarande välkomna till årets föreningsstämma och förklarade 

mötet öppnat. 

 

§  1. Hans Åke Fryklund valdes till mötets ordförande. 

 

§  2. Till sekreterare för mötet valdes Lars-Olof Axelsson. 

 

§  3. Till justeringsmän valdes Mikael Cassaras och Åke Hagström. 

 

§  4 Stämman förklarades behörigt utlyst. 

 

§  5. Röstlängden fastställdes. 

 

§  6. Kassören föredrog förvaltningsberättelsen och resultat och balansräkningen. 

 

§  7. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Claes Olsson. 

 

§  8. Resultat och balansräkningen fastställdes. 

 

§  9. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 10. Beslutades att föra årets förlust i ny räkning. 

 

§ 11. Beslutades att ingen ersättning skall utgå till styrelse eller bryggchef. 

 

§ 12. Följande styrelseledamöter och suppleanter valdes 

 

 Ordförande Hans-Åke Fryklund 1 år omval 

  

 Ledamöter Lars-Olof Axelsson 2 år omval 

  Harry Johnsson 2 år omval 

  Jarl Bergkvist 2 år omval 

 

  Göran Johansson 1 år kvarstår 

  Bo Svensson  1 år kvarstår 

 

 Suppleant Christer Egnér 1 år kvarstår 



 

§ 13. Till revisorer omvaldes Ove Bengtsson 

   Claes Ohlsson 

 

 Revisorsuppleant Åke Hagström 

 

§ 14 Till valberedning valdes. Kjell Ingård 

   Jörgen Nyberg 

 

§ 15. Årsmötet beslöt fastställa att befintliga taxor skall gälla även för år 2003. 

 

 Båtplats 4,0 m antal andelar 250 Båtplatsavgift   1.157 kr 

  3,5 m  220         930 kr 

  3,0 m  165         813 kr   

  2,5 m  115         696 kr  

  2,0 m    62         468 kr 

 

 Kranavgifter:  För båtar me plats i Gårda Brygga        150 kr 

   Utombys båtar under 1 ton         300 kr 

                 ”          ”     över   1 ton        350 kr 

 

 Avgift för användning av hamnplanen vid sjösättning 

 Med egen kranbil för utombys båtar          150 kr 

 

 Avgift för vinterförvaring inom hamnområdet.         650 kr 

 

 Andelsvärdet för 2003 skall vara oförändrat 150 kr 

  

 Båtplatsavgift vid andrahandsuthyrning  fastställdes till följand: 

 

 Max båtplatsavgift + 5% av insatsen. Detta blir för  4.0 m     3.082 kr 

     3,5 m                 2.580 kr 

     3,0 m     2.051 kr 

     2,5 m     1.558 kr 

     2,0 m        933 kr 

  

 Avgiften på ej inlösta båtplatser fastställdes till båtplatsavgiften + 15 % på andelsvärdet. 

 

Båtplatsavgiften skall vara betald inom 30 dagar. Vid försenad inbetalning dibiteras 

påminnelseavgift med 100 kr. 

 

 

§ 16 Övriga frågor. 

 

 H-Å Fryklund presenterade inkomna offerter avseende reparation av 1:a bryggans fundament.  

Årsmötet beslöt att offerterna skulle specificeras bättre, och därefter fick styrelsen i uppdrag 

att upphandla arbetet. Arbetet skall finansieras ur befintlig kassa. 

 

Beslöts att reparationen av piren får anstå tills vidare. 

 



 

 

Beslöts att Kjell Nyström fortsätter att köra kranen även i år, trots sin aktningsvärda ålder av 

88 år. Dock skall han få avlastning av Jarl Bergkvist, som därmed skall ha nycklar till kranen. 

 

Beslöts att hamnplanen samt utsprängningen skall vara helt fri från  båtar och båtvagnar under 

tiden 1/6 till 1/9. 

 

Föreslogs att styrelsen skulle arbeta för att få ÖSS att deltaga i bevakningen av hamnen. 

 

Framfördes ett förslag om att båtplatserna skulle kunna försäljas inom samma regelverk som 

exempelvis bostadsrätter säljs. Styrelsen fick i uppdrag att till nästa föreningsstämma komma 

med ett förslag till regelverk. Förslagets skall finnas med i kallelsen. 

 

Fråga ställdes om det skulle finnas möjlighet att bygga sjöbodar i utsprängningen. 

Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera frågan med byggnadsnämnden och markägaren. 

Vid ett eventuellt ja skall det göras en intresseförfrågan. 

 

Årsmötet beslöt att ge styrelsen mandat att göra en extra utdelning i händelse av att egna 

kassan ej skull täcka reparation av 1:a bryggan. Mandatet gäller upp till max 7 kr/andel.  

 

Tid för arbetsdag beslöts till 10:e maj 2003 kl. 09.00. 

Beslöts att utebliven arbetsinsats skall debiteras med 200 kr. 

 

§ 17 Mötet avslutades och ordförande tackade för intresset 

 

 

 

 

Ölmanäs den 3/3 2003. 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………………. 

  Hans-Åke Fryklund Ordf   Lars-Olov Axelsson  Sekreterare. 

 

 

Justeras 

 

 

………………………………………….  ………………………………………………. 

Mikael Cassaras   Åke Hagström   

 

 

  

 

  

 

 


