
 
Kallade: 

Dagordnin

§1. 

§2. 

§3. 

§4. 

§5. 

§6. 

§7. 

§8. 

§9. 

§10. 

§11. 

§12. 

§13. 

 

 

Förenin

ng 

Jan Stranneg

Till sekreter

Till justering

Stämman fö

Röstlängden

Styrelsens re

o Kassör
ut till m

o Ordför

Revisionsbe

Resultat och

Styrelsen be

Information 

Mötet beslut
200 000 kr. 
o Muren

o Spolpla

o Asfalte

Mötet beslut

Mötet beslut
bryggchef/h

Val av styre

Ordförand

Sekreterar

Kassör 

Ledamöte

 

 

 

Suppleant

 

 

Prot

ngens medlem

   

Söndage

gård valdes til

rare för mötet 

gsmän valdes 

örklarades beh

n fastställdes. 

edovisningsha

ren föredrog f
mötets deltaga
rande tackade 

erättelsen före

h balansräknin

eviljades ansva

om framtida 

tade att styrel
Bl.a. med fok

n och piren 

atta 

ering av hamn

tade att fonde

tade att Ordfö
hamnkapten få

elseledamöter j

de J

re G

U

r H

G

K

B

ter L

P

 

tokoll - F

mmar 

         

en den 2
St La

ll mötets ordfö

valdes Gittan

Björn Lindstr

hörigt utlyst 

andlingar för d

förvaltningsbe
are. 
alla inblandad

drogs av revis

ngen fastställd

arsfrihet. 

investeringsb

sen får ansvar
kusering på: 

nplan 

ra förenings å

örande, Sekret
år fortsatt ersät

jämte supplea

Jan Strannegår

Gittan White 

Ulf Magnusson

Harry Johnsso

Göran Netzler

Krister Egnér

Bengt Lindval

Leif Johansson

Pär Ribbner 

Förenings

         

0 februa
ars församling

förande. 

n White. 

röm och Åke 

det förflutna r

erättelsen och 

de för hjälp at

sor Niklas Ber

des. 

ehov 

r att ta beslut i

årsvinst, efter 

terare, Kassör
ättning enligt f

anter 

rd 

n 

on 

r 

ll 

n  

sstämma

         

ari 2011,
gshem 

Hagström. 

räkenskapsåre

resultat och b

tt lösa momsfr

rgkvist. 

i frågor gällan

avsättningar.

, Ledamot som
föregående års

1 år omval

2 år omval

2 år omval

1 år kvarstå

1 år kvarstå

1 år kvarstå

2 år omval

1 år kvarstå

2 år omval

a 

     

 kl 13.00

t. 

alansräkninge

rågan i förenin

nde underhåll, 

m handhar and
sstämma (200

år  

år 

år 

år 

0 

en, som delats

ngen. 

, upp till en su

drahandsuthyr
09). 

 

s och skickats 

umma av 

rningen och 



-  2  - 

Gårda Brygga Ekonomisk Förening 

§14. Val av revisorer jämte suppleanter 

Revisor Per Orgert Omval  

 Niklas Bergkvist Omval 

Revisorssuppl Bo Svensson Nyval 
 

§15. Val av valberedning 

Valberedning Lars Bolmstrand Omval 

 Hans-Åke Fryklund Omval 
 

§16. Fastställande av taxor och avgifter 

o Mötet godkände: Utebliven vakttjänstgöring: höjning från 875 kr till 1000 kr 

i. Styrelsen fick i uppdrat att se över vaktlistan och möjligheten att byta vakt 

o Mötet godkände: dubbla avgiften för utebliven arbetsdag från 250 kr till 500 kr, efter rösträkning. 

Typ av avgift 
 

Pris 
2010 

Pris 
2011 

Kranavgift: Båtplatsinnehavare 250 kr 250 kr 

 
Utombys båtar under 1 ton 500 kr 500 kr 

 
Utombys båtar över 1 ton 650 kr 650 kr 

Avgift för användning av hamnplan vid sjösättning: 
Med egen kranbil för utombys båtar 250 kr 250 kr 

Avgift för vinterförvaring inom hamnområdet 825 kr 825 kr 

Avgift om båt står kvar efter 1 juni 2 500 kr 2 500 kr 

Andrahandshyrning + 50% i administrativ avgift som 
tillfaller GBEF 

50% 50% 

Köavgift (betalas före 31 december för nästvarande 
år) 

200 kr 200 kr 

Båtplatsavgiften skall vara betald inom 30 dagar. 
Försenad inbetalning debiteras. 

100 kr 100 kr 

Straffavgift utebliven närvaro på arbetsdag 250 kr 500 kr 

Straffavgift utebliven vakttjänstgöring 875 kr 1 000 kr 
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o Mötet godkände förslagna avrundningar av Årsavgiften, enligt nedan: 

Brygga Bredd Andelar Pris 2010 Pris 2011 

F 4,0 m 335 2 590 2 600 

A 1 4,0 m 339 2 590 2 600 

A 2-4 4,0 m 331 2 590 2 600 

A 5 4,0 m 308 2 590 2 600 

A + C 8m 
bom 

3,5 m 278 2 083 2 100 

C + A 3,5 m 271 2 083 2 100 

F 7 3,5/4 m 262 2 083 2 100 

C + E  3,0 m 216 1 821 1 800 

A 2,5 m 164 1 556 1 550 

E 2,5 m 135 1 556 1 550 
A 2,0 m 111 1 046 1 050 

E 2,0 m 82 1 046 1 050 

D 2,0 m 62 1 046 1 050 

 

o Mötet beslutade att Andelsvärdet kvarstår på 200 kr. 

i. Styrelsen tittar till nästa årsmöte på hur andelsvärdet skulle kunna förändras. 
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Övriga ärenden 

1 Förslag till policy för andrahandsuthyrning föredrogs för mötet. Synpunkter på styrelsens förslag 
framfördes (se bilaga) 

o Punkt 1) Mötet beslutade att regler om andrahandshyrning skulle införas. 

o Punkt 2a) Mötet beslutade för 2011 att anmälan av andrahandsuthyrning skall ske före 15 mars. 
Därefter utgår en administrativ avgift på 500 kr vid andrahandsuthyrning. 

o Punkt 2b) Mötet beslutade vidare, efter röstning,  att för 2012 skall halva årsavgiften betalas om man 
kommer in med andrahandshyrning efter årsmötet, men före första arbetsdagen. Man har då också 
kvar sin skyldighet att delta i arbetsdagen. (13 st röstade för 50% och 5 st för 25% av årsavgiften). 

o Punkt 3) Detta medför att uthyrning under eller efter arbetsdagen kommer att debiteras med halv 
årsavgift om föreningen lyckas hyra ut båtplats i andra hand. Om uhyrning ej kan ske, debiteras 
båtplatsägaren hel årsavgift. Man har här kvar sin skyldighet att gå hamnvakt. 

2 Förslag till policy om överlåtelse av båt- och köplats föredrogs för mötet. 

o Mötet godtog förslaget på överlåtelse. 

3 Gjorda överlåtelser av båtplatser. 

o A10 – arvsskifte efter Lennart Jonsson till Ulf Jonsson. 

4 Nya medlemmar välkomnades av mötet. 

o ÖSS, har nu gått med som fullgod medlem. 

o Gästgifveribryggan – Leif Pettersson, har överlåtit sin plats till Roland Peterson och ingår som 
medlem i föreningen. 

o Gästgifveribryggan – Bert Karlsson, är på väg in som fullgod medlem (Ture Karlsson). 

5 Nya båtplatser klargjordes. 

o Utsidan Gästgifveribryggan, innersta platsen kommer att hyras ut av föreningen. 

o Insidan Gästgifveribryggan, innersta plasten kommer att hyras ut av föreningen, till rabatterat pris. 

6 Uppmaning till medlemmar om att ta emot utskick via e-post 

o Anmälan till Gittan White, som tacksamt mottog några nya adresser. 

7 Styrelsen föreslår att vårens arbetsdagar blir lördagen den 16 april kl 09.00 och lördagen den 7 maj kl 
09.00. Närvaro krävs på minst en arbetsdag. 

o Dagarna accepeterades av mötet. Ringa Bengt Lindvall, om man inte har möjlighet till dessa dagar, för 
annat arbete. 

o Ytterligare isarbete behövs = möjlighet till arbete. Höra av sig till Harry Johnsson– under veckan som 
kommer (v 8/2011).  

8 Försäkringsinformation 

o Ulf Magnusson informerade om vår försäkring. Klubben har en ansvarsförsäkring med 8 000 
kr självrisk. Vid skador i samband med kranlyft gäller båtens försäkring. Klubbens försäkring ersätter 
skador  upp till båtens självrisk, när båtens självrisk är mer än 8 000 kr.  

o En oförsäkrad båt täcks inte av någon försäkring. Klubben måste ställa krav på att båtar som skall 
lyftas är försäkrade.  

o Beslut från mötet: Kranlyft sker på båtägarens ansvar. Vi lyfter inga båtar som inte är försäkrade.. 
Båtägaren står för 8 000 kr självrisk om båtens självrisk är högre. 

Information: Bråtaviken (Pär Ribbner) och Hästholmen (nyckel på macken) – ramper för sjösättning som vi 
kan utnyttja. 

Föreningens informationssida på Internet:  www.gardabrygga.se 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Gårda Brygga, 2011-02-20 

 

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

Jan Strannegård / Ordförande Gittan White / Sekreterare 

 

 

 

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

Ulf Magnusson / kassör Harry Johnsson / Ledamot 

 

 

 

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

Göran Netzler / Ledamot Krister Egnér / Ledamot 

 

 

 

………………………………………………………… 

Bengt Lindvall / Ledamot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras: 

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

Åke Hagström Björn Lindström 

 

 


