Protokoll fört vid årsmöte med
Styrsö Brattens Bryggförening
onsdagen den 8 juni 2011 i
Kallbadhuset, Styrsö
Närvarande: 12 medlemmar.
§1
Mötet förklarades öppnat av Hans Josefson, som valdes till ordförande för mötet.
§2
Till sekreterare vid mötet utsågs Anders Sihlbom
§3
Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs
Claes Grill och Roger Wallmark
§4
Mötet förklarades behörigen utlyst och dagordningen, bil. 1, godkändes.
§5
Resultat- och balansräkning, bil. 2, föredrogs och godkändes av mötet. Styrelsens förslag till
disposition av resultatet godkändes, d.v.s. att vinsten lades i den nyinrättade
reparationsfonden.
§6
Ingegerd Jansson föredrog revisionsberättelsen, bil. 3, och rekommenderade årsmötet att
fastställa den ekonomiska redovisningen och ge styrelsen ansvarsfrihet.
§7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2010.
§8
Verksamhetsberättelsen föredrogs. SBBF har under året haft små reparations och
underhållskostnader. I bokföringen har reserverats pengar i en reparationsfond (55tkr) av årets
vinst för att kunna möta oförutsedda reparationskostnader framöver. Insatskapitalet har
justerats till bättre överensstämmelse med tidigare insatser och indexjusteringar.
§9
Mötet beslöt godkänna budgeten för 2012, bil. 4. Mötet beslöt, att styrelsen under år 2012 för
bruk enligt eget bedömande äger förfoga över ett belopp, som för föreningen medför en
maximal kostnad om 10 000 kr. Det noterades, att motsvarande belopp för 2010 ännu ej hade
utnyttjats.
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§ 10
Årsmötet beslöt om oförändrade insatser och avgifter enligt:
INSATSER
Insats för bryggplats: Nu gällande priser nedan.
Ekplats
6 600:Plats vid fast brygga
5 000kr/breddmeter brygga
Plats vid pontonbrygga
5 000kr/breddmeter brygga
Insats för akterförtöjning:
2 ½ rörstolpe
1 200:Påle
2 200:Y-bom Y F100
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.
ÖVRIGA AVGIFTER
GÄSTPLATSTAXA fastställs av styrelsen.
Hyra av plats:
Tillfällig plats med sämre vattendjup eller för del av säsong 1 500 kr.
Tillfällig plats en säsong 2 500 kr.
Tillfällig plats vid pontonbrygga en säsong 5 000 kr.
Arbetsavgift för medlem, som ej deltar i arbetspass, är 700 kr per båtplats.
Kontrollavgift för olovlig förtöjning 200 kr jämte gällande gästplatstaxa.
Avgift för båt, som ej flyttas vid höst- eller vårarbete, 1 000 kr.
§ 11
Till styrelsen valdes för tiden intill dess nästa årsmöte hållits:
Tryggve Svensson
Walter Hermansson
Björn Hedberg
Östen Ström

vice ordförande
bryggchef
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)

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
2(3)

§ 12
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Till revisorer omvaldes Gunilla Warvne och Ingegerd Jansson och som suppleanter omvaldes
Jan Bringevik och Peter Norin.
§ 13
Årsmötet avslog i andra läsningen Ingegerd Jansons motion om ändring i stadgarna om att
förlägga årsmötet till tiden före april månads utgång, Bil. 5.
§ 14
Ordföranden redogjorde för stadens anspråk på arrende för SBBF. Ett första möte med
stadens representanter hade hållits den 7 mars. Därvid tillkännagav fastighetskontoret att 500
kr per båtplats vore normen. Delegerade att föra SBBFs talan är ordföranden, Björn Hedberg
och Rolf Andersson. Styrelsen fick av årsmötet mandat att förhandla med fastighetskontoret. I
första hand ska SBBF försöka köpa markområdet som SBBF disponerar i enlighet med det
köpeavtal med GREFAB som träffades 1984. I andra hand skall ett förmånligt
arrendekontrakt eftersträvas. Förhandlingarna kommer att föras i samarbete med
kommunala/regionala GREFAB, som efter inledande förhandlingar med fastighetskontoret
funnit att parterna står för långt från varandra och därför hänskjutit frågan till
arrendenämnden för avgörande.
§ 15
Årsmötet beslöt att ge styrelsen bemyndigande att underhålla och anskaffa bryggor efter
kostnadsprövning och behov.
§ 16
Övriga frågor:
Inga frågor kom upp
§17.
Sist förklarades mötet avslutat.
Vid protokollet

………………………………………..
Anders Sihlbom

………………………………….
Hans Josefson
ordförande

Justeras
………………………………………..
Claes Grill

………………………………….
Roger Wallmark

3(3)

