RAMSÖVIKENS BRYGGFÖREING
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2015 LÖRDAG 2.5.15 KL 13.00

Mötet förklarades öppnat av ordföranden MATS BJÖRLING.
Val av ordförande SITTANDE, sekreterare LILLEMOR WIMAN.
Val av två justerare JAN LINDVALL och ROLLE PETTERSSON.
Tid för justering av årsmötets protokoll, INNAN DEN 17.6.15.
Beslut om protokollets offentliggörande ANSLAGSTAVLAN/
HEMSIDAN.
Godkännande av dagordningen OK!
Godkännande av kallelsen, OK!
Godkännande av röstlängd, 11 st medlemmar närvarande på mötet,
Göran Haglund (hyr plats,) saknades Maria Palm, Sören Erkenborn,
David Elgeblad, Erik Larsson.
Genomgång av föregående årsprotokoll OK!
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. Om medlemsavgift
ej är betald till årsmötet, har man ingen rösträtt. BESLUT TAGET!
Föredragning av revisorernas berättelse, OK!
Fastställande av resultat och balansräkning OK!
MEJLAS UT TILL MEDLEMMAR/HEMSIDAN
Behandling av motioner och styrelsens förslag vid flyttning av befintliga
stolpar föregicks av 2 förslag:
Alt 1. Förslag från Göran: Flytta befintliga stolpar på ostsidan till
storleksordning på båtar. Större båtar längst ut, mindre båtar längre in.
Alt 2. Förslag från Janne: Samma upplägg, men med nya stolpar, sättas
dit av Björn Eklund. Kostnad per plats ca 1.500:- - 1. 700:Förslag att hälften skulle bekostas av föreningen och hälften/båtägaren.
Skulle då hamna på ett ca pris av 850:-/fastighet.
Efter röstning av de två förslagen blev det 10 av 11 medlemmar för
Görans förslag, som då klubbades.
Togs då ett beslut på att det skall åtgärdas första veckan i juli 2016.
Göran skall då se till att det finns stolpmaterial till hands och ansvarar
som hamnkapten för kallelse och tid för åtgärd.

Beslut om årsavgift för 2016 OFÖRÄNDRAD
Beslut om båtplatsavgift för 2016 OFÖRÄNDRAD
Val av tre styrelsemedlemmar för en tid av ett år.
ORDFÖRANDE HANS HOLM
STYRELSELEDAMOT PETER ROMIN
STYRELSELEDAMOT ROLLE PETTERSSON (kassör)
Val av HAMNKAPTEN för ett år GÖRAN HAGLUND
Val av REVISOR för ett år ROLAND MAGNUSSONN
Övriga frågor: Beslöts att alla mejlar till hamnkapten Göran Haglund
goran@triada.se angående storlek och bredd på båt.

Ramsö den 3 maj 2015

Justerare:

______________________________
Jan Lindvall

________________________________
Rolle Pettersson

