
 

                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

 

       GÅRDA BRYGGA EKONOMISK FÖRENING 

 

  2009 02 22 i församlingshemmet vid St Lars Kyrka 

 

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 Gittan White 

 

§  4 Stämman förklarades behörigt utlyst. 

 

§  5. Röstlängden fastställdes. 

 

§  6. Kassören föredrog förvaltningsberättelsen och resultat och balansräkningen. 

 Hans-Åke F rapporterade att klubbhusfrågan har lyfts från GBEF:s agenda.  

 Om någon önskar bygga ett klubbhus på mark som är arrenderad av GBEF skall sådan fråga 

behandlas av årsmötet. 

 Jarl B rapporterade att det var klart med tillstånd för att dra fram vatten till hamnen. Mötet 

beslutade att en vattenautomat skall installeras.  

 Hans-Åke F rapporterade om det uppdrag som styrelsen fått angående andrahandsuthyrningen. 

 Mötet beslutade att all andrahandsuthyrning skall administreras av styrelsen och platserna skall i 

första han erbjudas dem som står på byteslistan och i andra han till dem som står på kölistan 

 Viss övergångsperiod kan behövas. 

 

§  7. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Owe Bengtsson 

 

§  8. Resultat och balansräkningen fastställdes. 

 

   §  9. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

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

 

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

  

 

§ 12. Följande styrelseledamöter och suppleanter valdes 

 

               Ordförande Hans-Åke Fryklund till 2/5 09 omval 

  

                Ledamöter Lars-Olof Axelsson 1 år kvarstår 



                           Harry Johnsson 1 år kvarstår 

                           Göran Netzler 1 år kvarstår 

 

                           Göran Johansson till 2/5 09 

                           Bo Svensson  till 2/5 09 

 

               Suppleant Christer Egnér 2 år omval 

    Jan Strannegård  

    Magnus Lindeberg 

 

 

§ 13. Till revisorer omvaldes Owe Bengtsson 

   Niklas Bergqvist 

 

Revisorsuppleant Lennart Jonsson 

 

 

 

§ 14 Till valberedning valdes. Mikael Cassaras 

   Lars Bolmstrand 

 

 

 

  § 15 Årsmötet beslöt att följande taxor skall gälla för år 2009. Då föreningen troligtvis kommer att bli 

momspliktig under 2009 är de nya avgifterna inkl moms 

 

Båtplats                                                Antalet andelar                       Båtplatsavgift 

F    4,0 m         

 312               

2 590 kr 

A 1 4,0 m  316     2 590 kr 

A  4,0 m  308     2 590 kr 

C 8m bom 3,5 m  278     2 083 kr 

C övriga 3,5 m  271     2 083 kr 

Alla 3,0 m  216     1 821 kr 

A  2,5 m  164     1 556 kr 

E  2,5 m  135     1 556 kr 

A  2,0 m  111     1 046 kr 

E  2,0 m    82     1 046 kr 

D  2,0 m    62     1 046 kr 

 

 

 Kranavgifter:  För båtar med plats i Gårda Brygga        250 kr 

   Utombys båtar under 1 ton         500 kr 

                 ”          ”     över   1 ton        625 kr 

 

 Avgift för användning av hamnplanen vid sjösättning 

 Med egen kranbil för utombys båtar          250 kr 

 

 



 Avgift för vinterförvaring inom hamnområdet.         825 kr 

 Då båt kvarstår efter 15/6-09        2 500 kr 

 

 Andelsvärdet för 2008 kvarstår på 200 kr 

  

 Båtplatsavgift vid andrahandsuthyrning fastställdes till båtplatsavgiften plus 50 %, 

                där de extra 50 % tillfaller båtklubben i ett administrationsbidrag 

  

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

 

    

 

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

påminnelseavgift med 100 kr. 

 

 

§ 16 Övriga frågor. 

 

 Arbetsdag beslöts till 2 Maj kl. 10.00, då även en extra föreningsstämma skall hållas för att 

göra fyllnadsvalen till styrelsen  

 

  

 

§ 17 Mötet avslutades och ordförande tackade för intresset 

 

 

 

 

Ölmanäs den 22/2 2009. 

 

 

 

………………………………  ………………………………………………. 

  Hans-Åke Fryklund Ordf.   Lars-Olof Axelsson 

 

 

Justeras 

 

 

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

Mikael Cassaras   Gittan White 

 


