Protokoll fört vid årsmöte med
Styrsö Brattens Bryggförening
onsdagen den 11 juni 2008 i
Kallbadhuset, Styrsö
Närvarande: 18 medlemmar.
§1
Mötet förklarades öppnat av Hans Josefson, som valdes till ordförande för mötet.
§2
Till sekreterare vid mötet utsågs Anders Sihlbom
§3
Till justeringsman jämte ordföranden för protokollet utsågs
Olle Johansson och Ingemar Lundström
§4
Mötet förklarades behörigen utlyst och dagordningen, bil. 1, godkändes.
§5
Årsberättelsen jämte resultat- och balansräkning, bil. 2, föredrogs och godkändes av mötet.
Årsmötet beslutade att disponera årets vinst som avskrivning på anläggningen.
§6
Olof Genell föredrog revisionsberättelsen, bil. 3, fann räkenskaperna vara i god ordning, samt
rekommenderade årsmötet att fastställa den ekonomiska redovisningen och ge styrelsen
ansvarsfrihet.
§7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2007 av alla
närvarande på mötet utom Roger Wallmark som reserverade sig.
§8
Mötet beslöt, att styrelsen under år 2008 äger förfoga över ett belopp som för föreningen
medför en maximal kostnad inklusive ev. skatter & avgifter om 10000 kr att fördelas inom
styrelsen till dem som gör en arbetsinsats utöver det vanliga. Det noterades, att motsvarande
belopp för 2007 ännu ej utnyttjats.
§9
Mötet beslöt godkänna budgeten för 2009, bil. 4.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till oförändrade insatser och avgifter enligt:
Anmälningsavgift för båtplats 100 kr.
INSATSER
Insats för bryggplats: Nu gällande priser nedan.
Ekplats
6 600:2,75 m
13 750:2,25 m
11 250:3,00 m
15 000:2,50 m
12 500:3,25 m
16 250:-

3,50 m
3,75 m
4,00 m

17 500:18 750:20 000:1(3)

Insats för akterförtöjning:
2 ½ rörstolpe
Påle
Y-bom Y F100

1 200:2 200:10 900:-

Y-bom Y B60
Y-bom Y F80

7 400:8 900:-

Större båtar insats- och avgiftsberäknas särskilt av styrelsen.
ÅRSAVGIFTER
Årsavgift för ekplatser 500 kr samt för övriga 700 kr från och med 2006.
ÖVRIGA AVGIFTER
GÄSTPLATSTAXA 80 kr båt upp till 10m och 100 kr för båt över 10 m. Avgifterna
inkluderar el och vatten.
Hyra av plats:
Tillfällig plats med sämre vattendjup eller för del av säsong 1500 kr.
Tillfällig plats en säsong 2500 kr.
Tillfällig plats vid pontonbrygga en säsong 5000 kr.
Arbetsavgift för medlem, som ej deltar i arbetspass, är 500kr.
Kontrollavgift för olovlig förtöjning 200 kr jämte gällande gästplatstaxa.
Avgift för båt, som ej flyttas vid höst- eller vårarbete, 1000 kr.
§ 10
Till styrelsen valdes för tiden intill dess nästa årsmöte hållits:
Hans Josefson
Anders Sihlbom
Per Gustavii
Rolf Andersson
Reine Ahlebrand
Jack Larsson

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
suppleant

Styrelsen fick därmed följande sammansättning:
Hans Josefson
ordförande
Tryggve Svensson
vice ordförande
Anders Sihlbom
sekreterare
Walter Hermansson
bryggchef
Per Gustavii
kassör
Björn Hedberg
ledamot
Reine Ahlebrand
ledamot
Rolf Andersson
ledamot
Östen Ström
suppleant
Jack Larsson
suppleant

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(omval)

val jämna år
val udda år
val jämna år
val udda år
val jämna år
val udda år
val jämna år
val jämna år
val udda år
val jämna år
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§ 11
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Till revisorer omvaldes Olof Genell och Ingegerd Jansson och som suppleanter omvaldes Jan
Bringevik och Jan Olsson.
§ 12
Styrelsen fick av årsmötet bemyndigande att underhålla och anskaffa bryggor efter
kostnadsprövning och behov.
§ 13
Övriga frågor


Olof Johanssons förslag ang. att ge varje medlem ett andelsbevis bifölls av årsmötet.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bifoga ett andelsbevis till alla medlemmar med
vårutskicket 2009.



Roger Wallmark lämnade in en ny motion på årsmötet med många och krångliga krav.
Ordf. upplyste Roger Wallmark om att en motion ska lämnas in i god tid så att
styrelsen kan bereda frågorna innan årsmötet. Roger Wallmark insisterade på att
årsmötet skulle ta upp hans motion, varvid årsmötet enhälligt avslog Rogers begäran,
utom Roger Wallmark som reserverade sig.



Ordf. rapporterade om framsteg i den segdragna frågan om Toa & dusch för gästande
båtar på baksidan av kiosken. Efter samtal med ansvarig på Park&Natur Göteborgs
kommun så fick vi veta att det finns ett avtal mellan kommunen och kiosken om att toa
ska vara öppen alla dagar i veckan för allmänheten och att kioskägaren ska sköta och
städa densamma. För denna tjänst erhåller kioskägaren 40000kr/år.



Ordf tog upp en fråga om middagsbjudning för styrelse och revisorer och mötet biföll
detta förslag. Dock framhöll mötet att kostnaden för detta skall ingå i det belopp som
mötet ställt till styrelsens förfogande (enl. §8)

§14.
Sist förklarades mötet avslutat efter det att Roger Wallmark givit styrelsen en eloge för ett
utomordentligt bra arbete för föreningen.

Vid protokollet

………………………………………..
Anders Sihlbom

Justeras
………………………………………..
Olof Johansson

………………………………….
Hans Josefson
ordförande
………………………………….
Ingemar Lundström
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