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  Protokoll fört vid årsmöte med 

Styrsö Brattens Bryggförening   

torsdagen den 14 juni 2018 i  

Öbergska, Styrsö 

 

Närvarande: 12 medlemmar. 

 

§ 1 

Mötet förklarades öppnat av vice ordföranden  Tryggve Svensson, som valdes till ordförande 

för mötet. 

 

§ 2 

Till sekreterare vid mötet utsågs Anders Sihlbom 

 

§ 3 

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs 

Alex Mammos och Göran Palmås  

 

§ 4 

Mötet förklarades behörigen utlyst och dagordningen godkändes.  

 

§ 5 

Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för 2017 föredrogs och 

godkändes av mötet.  Nettokostnaden för el uppgår till 30 000 kr, varav grundavgift 17 000 

kr. Styrelsen bedömer, att elkostnaden ligger på rimlig nivå. SBBF fakturerar el med 1,18 

kr/kWh. Gästbåtsavgifterna minskade 2017 till hälften. Balansräkningen visar, att SBBF har 

1,1 mkr i likvida medel, varav 650 000 kr är placerade i lågriskfond. Årets vinst, 89 000 kr, 

lades till reparationsfonden. Styrelsens förslag till disposition av resultatet godkändes. 

Bokslutet godkändes av mötet. Styrelsen har haft fyra möten. Föreningen har haft tre 

arbetsdagar med god uppslutning av arbetande medlemmar. Föreningen bjuder arbetsdagarnas 

deltagande medlemmar på öl och korv, vilket är uppskattat av deltagarna.  

 

§ 6 

Ingegerd Jansson föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet att fastställa 

den ekonomiska redovisningen och ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisorerna noterar, att SBBF 

har bra ordning på räkenskaperna.  

 

§ 7  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.  

 

§ 8 

Mötet beslöt i likhet med tidigare år, att styrelsen under år 2019 för bruk enligt eget 

bedömande äger förfoga över ett belopp, som för föreningen medför en maximal kostnad om 

10 000 kr. 

 

§ 9 

Skattemyndigheten har den 31 maj beslutat, att SBBF skall vara momsregistrerad med verkan 

från den 1 januari 2018. Årsmötet beslöt därför att justera vissa avgifter, så att moms påförs.    
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INSATSER 

Insats för bryggplats: Nu gällande priser nedan. 

Ekplats  6 600 kr 

Plats vid fast brygga  5 000 kr/breddmeter brygga 

Plats vid pontonbrygga  5 000 kr/breddmeter brygga 

 

Insats för akterförtöjning: 

2 ½ rörstolpe   1 200 kr 

Påle   2 200 kr   

Y-bom 6 meter  7 400 kr 

Y-bom 8 meter  9 800 kr 

Y-bom 10 meter                12 800 kr 

 

Större båtar insats- och avgiftsberäknas särskilt av styrelsen. 

 

ÅRSAVGIFTER 

Årsavgift för ekplatser 1 200 kr samt för övriga 1 400 kr. I årsavgiften ingår moms och 

arrende om 500 kr per båtplats som SBBF betalar Göteborgs fastighetskontor 

 

ÖVRIGA AVGIFTER 

GÄSTPLATSTAXA fastställs av styrelsen   

Hyra av plats (moms ingår) 

Tillfällig plats med sämre vattendjup 1 800 kr. 

Tillfällig plats en säsong 3 000 kr. 

Tillfällig plats vid pontonbrygga en säsong  5 500 kr. 

Vinterhyra för ej medlem  2 500 kr. 

Arbetsavgift för medlem, som ej deltar i arbetspass, 800 kr per båtplats. 

För medlem med flera båtplatser – ett arbetspass per båtplats 

Påminnelseavgift, 200 kr, påföres vid sen betalning 

Kontrollavgift för olovlig förtöjning, 200 kr jämte gällande gästplatstaxa. 

Avgift för båt, som ej flyttas vid höst- eller vårarbete, 1 000 kr. 

Budgeten för 2018 godkändes. 

 

                                                                      § 6 

Till styrelsen valdes för tiden intill dess nästa årsmöte hållits: 

 

Hans Josefson ordförande val jämna år 

Anders Sihlbom ledamot val jämna år 

Christer Carlsson ledamot val jämna år 

Magnus Johansson ledamot val jämna år 

Jack Larsson suppleant val jämna år 

 

Styrelsen fick därmed följande sammansättning: 

Hans Josefson ordförande val jämna år 

Anders Sihlbom vice ordförande val jämna år 

Tryggve Svensson kassör val udda år 

Walter Hermansson bryggchef val udda år 

Björn Hedberg sekreterare val udda år 

Christer Carlsson ledamot val jämna år 

Magnus Johansson ledamot val jämna år 

Ingvar Börjesson suppleant val udda år 
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Jack Larsson suppleant val jämna år 

 

§ 11 

Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Till revisorer omvaldes Gunilla Warvne och Ingegerd Jansson och som suppleanter omvaldes 

Jan Bringevik och Göran Palmås. 

 

§ 12 

Val av valberedning, som skall bestå av två personer 

Bertil Pevantus och Christer Eriksson valdes 

 

§ 13 

Styrelsens propositioner. Inga propositioner förelåg. 

 

§ 14 

Inga medlemsmotioner hade inkommit  

 

§ 15 

Årsmötet beslöt, att ge styrelsen bemyndigande att underhålla och anskaffa bryggor efter 

kostnadsprövning och behov. 

 

                     § 16 

Övriga frågor. Efter påpekande av flera medlemmar har det framkommit, att motorkörning 

med framdrift av förtöjda båtar förekommer. Årsmötet beslöt, att detta är absolut förbjudet. 

Brott mot detta förbud kan medföra uteslutning från föreningen. 

 

                     § 17 

Mötet avslutades och ordföranden tackade för deltagande. 

  

Vid protokollet  
 

 

 

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

Anders Sihlbom                                    Tryggve Svensson 

                                        ordförande 

 

Justeras 
 

 

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

Alex Mammos                                    Göran Palmås 

                                                                
 

 


