Protokoll konstituerande möte för Ramsövikens bryggförening
Tid: 100822
Plats: Kustbohemmet, Ramsö
Närvarande: Jan Lindvall, Sören Erkenborn, Alf Friberg, Lillemor Wiman, Peter
Romin, Maria Palm, Erik Larsson, Mats Björling, Hans Holm, Roland Magnusson,
Bengt Hedin.

1. Årsmötets öppnande
Mötet öppnades.

2. Val av ordförande och sekreterare
Jan Lindvall valdes till ordförande och Mats Björling till sekreterare för mötet.

3. Protokolljusterare
Till justerare valdes Hans Holm jämte ordförande dock utan att någon tidpunkt för
detta bestämdes.

4. Fastställande av tid för justering av årsmötets protokoll
Se punkt 3.

5. Godkännande av dagordning
Punkterna 9-13 i den föreslagna dagordningen stryktes eftersom de saknade
relevans. Punkten om stadgarna tidigarelades.

6. Godkännande av kallelsen
Ok

7. Stadgarna
§ 1 Ändamål OK
§ 2 Medlemsskap
Maria undrade vad som sker när man lånar ut sin båtplats och om den då blir
medlem vilket stadgeförslagets formulering kunde antyda.
En diskussion vidtog om att låna ut båtplats och hur länge man kan göra det.

Vikten av att ha rörlighet betonades. ska det finnas en tidsgräns för hur länge
man kan vara passiv att inte ha båt?
Hamnkapten får vara en koordinator för bryggplatserna.
Det bör bara finnas en typ av medlemsskap.
En differentierad bryggplatsavgift föreslogs som ett sätt att öka motivationen att släppa en ”bättre” bryggplats. Möte var enigt om att ha en enhetlig
bryggplatsavgift.
§ 3 Medlemsavgift.
Medlemsavgiften bestämdes till 100 Kr och avgiften per bryggplats till 400
Kr.
§4 Ansvar
Föreningen ska vara ansvarig för att bryggan underhålls och hålls i brukbart
skick.
§5 Listan med punkter från utkastet kompletterades och ändrades.
§6 Bryggplats
Hamnkaptenen gör varje vår en inventering av samtliga bryggplatser och
fördelar sedan platser efter befintligt båtbestånd hos de medlemmar som
önskar bryggplats.
Hamnkaptenen gör löpande översyn av stolparna för akterförtöjning så att de
är i brukbart skick.
Begränsning av båtstorlek. Inget beslut om begränsning av båtars storlek
togs. Det är styrelsens och hamnkaptenens uppgift att bedömma lämplighet
från fall till fall.
Bryggplats som ej nyttjas kan lämnas till förfogande och hyras ut. Uthyrningen ombesörjs av styrelsen som tar ut en hyra som tillfaller föreningen. Hyran
bestämdes till 500 Kr per säsong och bryggplats.
Medlemsförteckning med bryggplatser ska sitta uppsatt vid amslagstavlan.
Jan kollar föreningsförsäkringar.
§8 Justering gjordes i formuleringen.
§9 OK

8. Årsavgift
Maria ansåg det önskvärt att ha en buffert och inte bara täcka de befintliga kostnaderna.
Erik föreslog att ha två olika avgifter – en bryggavgift samt en medlemsavgift.
Medlemsavgiften bestämdes till 100

Båtplatsavgift bestämdes till 400
Hyra för bryggplats utöver ”ordinarie” bryggplats bestämdes till 500. Denna hyra
gäller också för de som inte är medlem.
Avgifterna gäller säsongsvis.
Alla bryggplatser är avgiftsbelagda. Undantaget är 4 platser. De undantagna
platserna är de två innersta på respektive sida av bryggan.
Föreningen kan vända sig till Samfällighetsföreningen angående båtar som ligger
upplagda och som inte ägs av medlem och ägaren inte kan nås.
Gemensam städdag bestämdes till lördag 4/9 kl 11.30.

9. Val av ordförande,styrelseledamöter, hamnkapten och valberedning
för en tid av ett år
Till ordförande valdes Rolle Petterson.
Till styrelseledamöter valdes Sören Erkenborn och Jan Lindvall.
Till hamnkapten valdes Jan Lindvall.
Till revisor valdes Roland Magnusson.
Till valberedning valdes Mats Björling.

10. Övriga frågor
Maria Palm rapporterade synpunkter från samfällighetsföreningen. Viktigast var
att det enligt riktlinjerna inte ska ligga båtar permanent uppdragna sommartid och
att det vintertid endast får ligga mindre båtar där som inte behöver trailer för att
torrsättas.
Några meter ut från bryggnocken ligger en rutten stolpe ca en meter under vattenytan. Hans Holm åtog sig att försöka få upp den.
Ett reningsverk ska börja uppföras på S:14 någon gång under hösten 2010.
Marken mot vattnet kommer då utfyllas med sand plus jord. Det kommer under
den tiden vara marken till höger om spången som blir tillgänglig för vinterförvaring
av båtar.
Mötet såg det som önskvärt att inköpa utrustning för att hålla vattnet närmast
bryggan isfritt.

