
Sander hMr protokoll, vaktlista, ordningsfSreskrifter, andelsbevis,
inbetalningskort och parkeringstillst§nd.

TyvSrr kommer detta utskick sent, p& grund av att Br&aviken bar
hoppat av den gemensamma vakth&Uningen, vilket gjorde att vi fick
g5ra om vaktlistan.

Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Qvriga berflrda
fbreningar utreda forslaget ang&ende klubbhus i hamnen. Tanken Mr
utreda finansiering, fBr och nackdelar och vilken verksamhet det
skulle kunna skapa ffir v&ra fSreningar. Utredningen kommer sedan
redovisas f8r Srsm^tet som kommer att fetta beslut om eventuell
vidare handlSggning av arendet.

F5reningarna i G&rda har fitt en gemensam hemsida som heter
\vww.gardabrvgga.se

ArsmStet beslOt om oftrSndrade taxor.

OBS att parkeringstillst&ndet ligger med i detta utskick*

GBEF
Styrelsen



13. Till revisorer ornvaides Owe Bengtsson
Niklas Bergqvist

ARSMOTESPROTOKOLL

GARDA BRYGGA EKONOMISK FORENING

2008 02 24 i lorsamlingshemmet vid St Lars Kyrka
Ordforande Hans-Ake Fryklund haJsade de nirvarande valkomna till arets foreningsstamma och forklarade
motet oppnat,

§ 1. Hans Ake Fryklund valdes till m6tets ordfb'rande.

§ 2 Till sekreterare ffir motet valdes Lars-Olof Axelsson.

§ 3. Tilljusteringsman valdes Mikael Cassaras och Ake HagstiOm

§ 4 StSmman fSrklarades behOrigt utlyst.

§ 5- RdstlSngden faststalldes.

§ 6. KassOren fSredrog fiirvattnmgsberStteJseri och resultat och balansr^kningen,

§ 7. Revisionsberattelsen fbredrogs av reviser Owe Bengtsson

§ 8. Resultat och balansrakmngen feststalldes.

§ 9. Den avgiende styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10. Beslutades att fora arets resultat i ny rakning.

§ 11.§ Beslutades att ingen ersattning skall utga till styrelse eller bryggchef.

§ 12. Fdljande styrelseledamfiter och suppleanter valdes

Ordibrande Hans-Ake Fryklund 1 ar omval

Ledamdter Lars-Oiof Axelsson
Harry Johnsson
Goran Netzler

Goran Johansson
Bo Svensson

2 Sr omval
2 ar omval
2 fir omval

1 ar kvarstar
1 ar kvarstar

Revisorsupplcant

§ 14 Till valbercdning valdes.

Lennart Jonsson

Mikael Cassaras
Lars Bolmstrand

§ 15 Arsmotet beslSt foljande med anledning av de skriftliga fragor som inkommittill styrelsen:

- Styrelsen flck i uppdrag att skicka ut kallelsen till arsstamman senast 4 veckor innan stamman.
- Styrelsen fick i uppdrag art tiUsammans med 6vriga berfirda fGreningar utreda forslaget angaer

klubbhus i harrmen.
- Eventuellt klubbhus skull ej finansieras av Garda Brygga Ekonomisk fb'rening, utan skall i s& f

ha en egen finansiering.
- FOreningen awaktar med beslutet om framdragning av vatten till utredningen om ev. klubbhus

klar,
- Slikerhetsfikeskrifter skatl distribueras till samtliga medlemmar.
- Styrelsen fick i uppdrag att utreda vilka platser som uthyres i andra hand och redovisa detta vit

nasta mote.
- Styrelsen fick i uppdrag att komma med ett farslag med innebOrden att andrahandsplatser i for:

hand skall utbjudas pa kolistan.

| § 1 6 Jan Strannegard ISreslog en gemensam portal for fSreningarna i Garda Brygga. Kostnaden f5r
: uppstarten skulle hamna under 500 kr per fbrening. ArsmOtet beslutade enligt fbrslaget. .

; § 1 8. Arsmotet beslfit att f<iljande taxor skall galla for ar 2007, vilket ar ofbrMndrat fi-an f6regdende ar,

; B^tplats
F
A l

•: A
C 8m bom
C 6vriga
Alia

• A
: E

A
b
D

Kjanavgif'ter:

4sOm
4,0m
4,0m
3,5 m
3,5m
3,0m
2,5 m
2,5m
2,0m
2,0m
2,0m

Antalet andelar
312
316
308
278
271
216
164
135
111

82
62

For batar med plats i Girda Brygga
Utombys batar under 1 ton

" " over 1 ton

BatpJatsavgift
2,292 kr
2,292 kr
2,292 kr
l,842kr
i,842kr
1,611 kr
l,377kr
1,377 kr

927 kr
927 kr
927 kr

200 kr
400 kr
500 kr

Suppleant Chister Egndr 1 ar kvarstar



Avgifl f5r anv&ndning av hamnplanen vid sjSsattning
Med egen kranbil for utombys batar 200 kr

Avgift fbr vinterftSrvaring inom hairmomradet, 650 kr

Andelsvardet for 2008 kvarstar pa 200 kr

Batplatsavgift vid andrahandsuthynling faststfiJldes till max batplatsavgiften (sc ovan)

Avgiften pa ej inlosta batpiatser faststalldes till batplatsavgiften + 15 % pa andelsvSrdet.

§16

Batplatsavgiften sfcall vara betald inom 30 dagar. Vid ftrsenad inbetalning debiteras
paminnelseavgift med 100 kr.

Ovriga fragor.

Arhetsdag beffKfe till 3 Maj Id. 09.00

§ 17 Motet avslutades och ordforande tackade for intresset

6lmanfis den 24/2 2007,

Hans-Ake Fryklund Ordf,

Justeras

Mikael Cassaras

Lars-Olof Axelsson

'j

* (
Ake HagstrSm


