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  Protokoll fört vid årsmöte 

  med 

Styrsö Brattens Bryggförening   

tisdagen den 15 juni 2005 i  

Arboresstugan, Styrsö 

 

Närvarande: 14 medlemmar. 

§1. 

Mötet förklarades öppnat av Hans Josefson, som valdes till ordförande för mötet. 

 

§2. 

Till sekreterare vid mötet utsågs Anders Sihlbom 

 

§3. 

Till justeringsmän för protokollet utsågs Jerry Carling och Ingegerd Jansson. 

 

§4. 

Mötet förklarades behörigen utlyst och dagordningen godkändes.  

 

§5. 

Årsberättelsen jämte resultat- och balansräkning, bil. 1 och 2, föredrogs och godkändes av 

mötet. 

§6. 

Olof Genell föredrog revisionsberättelsen, som bifogas som bil. 3. Inbetalningar är svåra att 

granska – den nya tekniken gör det svårt att identifiera vem som betalat in. Olof Genell och Per 

Gustavii ordnar detta på bästa sätt under året. Gästplatsavgifter skuld 6kkr ska regleras under 

innevarande år, och förs in under kortfristiga skulder.  

 

§7.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2004.  

 

§8. 

Mötet beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsen och revisorerna. 

  

§9 

Mötet beslöt följande beträffande budget och avgifter. Budget för 2006, bil. 4. Årsmötet 

beslutade en försiktig höjning av årsavgiften med 150kr för alla platser. Våra bommar rostar 

alltmer, och i år har vi köpt bommar för 100kkr. Fortsätter kostnaden för underhåll av vår 

anläggning att ligga på samma höga nivå som under sista året så skulle höjningen behövt vara 

450kr. Årsmötet ville avvakta hur underhållskostnaderna utvecklas framöver och då ta 

ställning igen för ev. justering av årsavgiften. 
 

Anmälningsavgift för båtplats 100 kr. 

 

INSATSER 

Insats för bryggplats: Nu gällande priser nedan. 

Ekplats 6 600:- 2,75 m 13 750:- 3,50 m  17 500:- 

2,25 m         11 250:- 3,00 m  15 000:- 3,75 m 18 750:- 

2,50 m         12 500:- 3,25 m 16 250:- 4,00 m 20 000:- 

 

Insats för akterförtöjning: 
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2 ½ rörstolpe  1 200:-  Y-bom Y B60 7 400:- 

Påle  2 200:-  Y-bom Y F80 8 900:- 

 

Större båtar insats- och avgiftsberäknas särskilt av styrelsen. 

Däremot är fn. ersättning för insats vid utträde enligt tidigare årsmötesbeslut låst till 1998 års 

nivå tills vidare. 

 

ÅRSAVGIFTER 

Årsavgift för ekplatser 500 kr samt för övriga 700 kr från och med 2006. 

 

ÖVRIGA AVGIFTER 

GÄSTPLATSTAXA 70 kr båt upp till 10m och 90 kr för båt över 10 m. Avgifterna inkluderar 

el och vatten. Årsmötet bad styrelsen att i nästa års utskick påpeka för medlemmarna att vara 

noga med röd/grön skylt för ev. gästbåtar. Hamnvakten hjälper till med omskyltning om man 

ringer, så att platsen är ledig när man kommer tillbaka.  

 

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 400kr. 

Kontrollavgift för olovlig förtöjning 200 kr jämte gällande gästplatstaxa. 

Avgift för båt, som ej flyttas vid höst- eller vårarbete, 1000 kr. 

Årsmötet uppdrog åt kassören att prata med banken om att nya medlemmar kan få låna i bank 

till insatsen, som av en del nya medlemmar tycks hög.  

 

§ 10 

Till styrelsen valdes för tiden intill dess nästa årsmöte hållits: 

Tryggve Svensson vice ordförande 

Walter Hermansson bryggchef 

Björn Hedberg ledamot 

Östen Ström suppleant 

 

Styrelsen fick därmed följande sammansättning: 

Hans Josefson ordförande val jämna år 

Tryggve Svensson vice ordförande val udda år 

Anders Sihlbom sekreterare val jämna år 

Walter Hermansson bryggchef val udda år 

Per Gustavii kassör val jämna år 

Björn Hedberg ledamot val udda år 

Rolf Andersson ledamot val jämna år 

Östen Ström suppleant val udda år 

Jack Larsson suppleant val jämna år 

 

§ 11 

Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Till revisorer omvaldes Olof Genell och Jan Olsson och som suppleanter omvaldes Jan 

Bringevik och Ingegerd Jansson. 
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§ 12 

Styrelsen fick av årsmötet bemyndigande att underhålla och anskaffa bryggor efter 

kostnadsprövning och behov. 

 

§ 13 

Motioner. 

 Ordf. presenterade styrelsen förslag till stadgeändringar. Se bifogat förslag bilaga 5, 

som antogs av årsmötet.  

 Årsmötet beslutade att årsmötesprotokollet ska bifogas det årliga vårutskicket. 

 Svenska flaggans dag har skänkt oss en flagga. 

 Vi finns nu med på ”Styrsös hemsida” under föreningar www.styrso.nu 

 På hemsidan finns info om: Bestämmelser, kallelse, årsmötesprotokoll. 

 Flera medlemmar klagar på att det är trångt mellan pontonerna. Årsmötet uppdrog åt 

styrelsen att undersöka konsekvenserna av att åtgärda detta. 

 Hamnanläggningens framtid: Anders & Per presenterade förslag om att med hjälp av 

ansökta EU-medel bygga ut anläggningen med flytande vågbrytare öster om 

anläggningen. Två förslag presenterades och årsmötet fann att förslaget med landfäste 

på Strandberget var att föredra. Vi plastar in förslagen och anslår detta på bryggorna. 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att gå vidare med förslaget att tillsammans med SDF 

och fastighetskontoret ansöka om EU-medel för detta. Förslaget omfattar även 

nyanläggning av gästtoaletter och gästduschar på Bratten vid pumphuset. Då vi räknar 

med att SDF står för motfinansiering av Toa & Dusch så kommer toa att vara öppna 

året runt för alla besökare på Bratten och sköts då av SDF. Tillgängligheten av duschar 

kommer vi med förslag till längre fram. 

 

 Vi frågar Trygg-Hansa om vi kan få nya frälsarkransar att sätta upp på bryggorna. 

 

 §14. 

Sist förklarades mötet avslutat.  

 

Vid protokollet  
 

 

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

Anders Sihlbom                                    Hans Josefson 

 

Justeras 

 

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

Jerry Carling                                    Ingegerd Jansson 
 

Bil. 1-2 Årsberättelse med resultat- och balansräkning  

       3    Revisionsberättelse  

       4    Budget för år 2005 

       5    Förslag till stadgeändring 

 

http://www.styrso.nu/

