
Sander bar protokollet, vaktlistan for hamnen, samt
inbetalningskort.

Pa arets foreningsstamma togs ett antal viktiga beslut.

Bland annat fdijande:

P& det extra arsmotet i samband med stfiddagen den 7:e maj beslots att hela
hamnen sknlle otrustas med bommar, och styrelsen fick i uppdrag att ta
fram offerter pi bommar och arbete. StSmman besldt att godkKnna den
foreslagna offcrtcn och att kostnaderna skulle fSrdelas s& att
arbetskostnaden fKrdelas lika pa alia batplatser som far bommar, och
sedan betalar var och en f9r sin storlek pi bom. Denna insatts skall hdja
antalet andelar. Mer om detta kan Du Ifisa i protokollet.

Arsavgiften-fadjdes med 20%

Stamman beslot ocks& att gora en extra utdebitering p£ 2 000 kr i augusti
for att tScka de kostaader som vi haft med anledning av stormcn Gudrun,
Detta fir i dag finansierat genom att vi utnyttjat var checkrSkningskredit.
Stamman ansag att vi skulle amortera bort den skulden.

Arbetsdaeen ar den 6:e maj kl. 09 00



ARSM6TESPROTOKOLL
Tillrcvisoreromvaldes OweBengtsson

Akc Hagstrfim

2006 02 26 i ffirsamlmgshemmet vid Olmevalla kyrka
OrdWrondc Hans-Ake Frykiund hfilsade do nflrvarande vfllkomna till Arets f&reningsstfimma och ftrklarade
mfttet tippnat. Dflnefler utlystes en tyst minut ftr Kjell Nystrtim

g 1. Hans Akc Frykiund valdcs till mdtcts ordffirande.

§ 2 Til! sekreterare fbr mOtet vuldw Lars-OlofAxelsson,

ft 3. Till justeringsmiin valdes Stig Carlsson och Gtfran Nctzler

$ 4 Staraman forklarades behfirigt utlyst

§ 5. Rfistlttngdcn faststaildea.

§ 6. Kftssflren fflredrog ftrvaltningaberitttolsen och resultat och balansraluiingen,

§ 7. Revisionsberattelsen ftredrogs av reviser Owe Bengtsson,

§ 8. Resultat och balansrilkningen faststfilldes.

§ 9, Den avgaende styrelscn bcviljades ansvcrsfrihet,

g 10. Beslutadcs att RJra drets resultat i ny rflkning.

g 1 Kg Bcslutades att ingcn eitfttning skall utgA till styrelse eller bryggchcf,

^ 12, Fflljande styrelseledamOteroch supplcanter valdes

Ordf&rende Hans-Ake Frykiund I iromval

Ledamdter

§14

§ 1 5

ff!6.

Lar^OlofAxelsson
Harry Johnsson
Gflran Netaslcr

Ofiran Johansson
Bo Svensson

2 AT omval
2 a> omvaJ
2 a> nyval

I if kvarstftr
1 flrkvarstar

Suppleant Christer Egne"r

Re visorsupp leant Lcnnart Jansson

Till vatbcrcdning valdes. Mikael Cassaras
Isfs Bolnistrand

00m Johansson ftircdrog filrslftget p& hur infaatnirigcn av bommarna skall skc i brygf
Hans-Ake Fiykluod presacntcmdo 3 olikfl aJtemativ pfl financiering av bommar samt
Stflmman beslfit godlcfinna den fbreslagoa offerten pft 380.562,50 kr + moms, och att
finansieringcn skall ske genom fttralag nummer 3 som inncblr eniigt fbljande:
Arbetskostnadcr slfis ut med lika delar p& varje bfifplate som nu skall ha bom, vilket i.
6.250 kr, daYtill betafat bfitplatsftgaren fflr sin bom. Delta betydcr fDljande priscr
1 0 meters bom kostar 6 250 -f 7 000 - 13 250 fcr
8 meters bom kostar 6 2SO f 5 400 = 1 1 650 kr
6 meters bom kostar 6 250 + 4 000 « 10 250 kr
4nwterabomkostar6250-t-9750-i 9750kr

PA bryggfl D ISggs ingn bommar, och ej heller p& nocfcen pd mlctbryggan.
Den yttersta platsen pi piren ffir en 1 0 meters bom.
Ovriga 4 meters platser pi piren samt de ire yttersta plalsernapfimittbryggansbfldas
meters bommar. 3,5 meters och 3 meters platser JSr 6 meters bommar och 2,5 och 2 r
platser faV 4 meters bommar.
Kostnadorna fiir bommar inkjusive arbete skall ge motsvarande nya andelar, vilket b(
insatsen akar med motsvarande belopp. Insatscn fir del belopp som figger till grund fi
ereiillningen vid en eventuell fflrealjning av bSlplatsen,

Arsmdtet bestftt att mijandc taxor skall gttlla ftJr ar 2006, viiket fir 20% hojnlng Iran:
ar,

1 arkvnrstar

BAtplats 4,0m antslet andelar 312
^.£4,001 250

« 3,5 ra 220
r > 3,0m 165

2,5 ro 115
2,0m 62

Kranavgifter: For bdtar med plats i Oarda Brygga
Utombys bAtar under 1 ton

*' fiver Iton

Avgifl f&ranvandning av hamnplanen vid sjOsattning
Med egen kranbi! f5r utombys bfltair

1.528 kr
I.528Ja
1.228kr
1.074 kr

918 kr
618 fcr

200 kr
400 kr
SOOkr

150 kr



vinterfbrvaring inom hamnomr&det. 650 kr

AndelsvSrdet fflr 2006 kvarstar pa 200 kr

Bdtplaisavgift vid andrahandsuthyrning faststalldes till max b&tplatsavgiftcn (se ovan)

Avgiften pa ej inlflsta bfttplatser faststaildes till Wtplatsavgiften + 15 % pfi andelsvSrdet

Arsmfltet beslflt vidare att det skall ske en extra utdebitering i slutet av eugusti pi 2 000 kr per
bfitplats. Qrsaken till detta 3r att verkningama cfter stormen Gudmn gav oss betydande
kostnader, som i sin tur tvingat oss att utnyttja va> clieckrflkningskredit. Derma vill vi pfi detta
san amortera bort

Bfitplatsavgiften skall vara betald inom 30 dagar. Vid ftrsenad inbetaJning debiteras
pflminnfilseavgift med lOOkr.

§ 16 6vriga frfigor.

Gflran Johansson och Leif Johansson fick i uppdrag att utreda klubbhus altcmativ hodar i
utspr3ngningen.

Bcsldts att ti)15la intema byten meltan b&tplatsagare i hamnen, i de fall det inte gfir att lOsa via
byteslistan. Interna byten skall alltid fbrst ftirsOka Icisas via byteslistaa

Parkeringstillstand inom hamnomrfidet skall tas &am och distribueras till b&tplatsinnehavama

Arbetsdag besldfs till 6 M&j kl. 09.00

g 17 MOtct avslutades och ordjfbrande tackade fBr intresset

den 26/2 2006.

Hans-Ake Fryklund Ordf. Lars-OIov Axelsson Sekreterare.

Justeras

/ s" /

iSi:̂ ^
Stig Carlsson


