Styrelseprotokoll OFBH 20 I 4'08-26
Ameus Reklam Ringviigen 2 Ostersund

kl

18.15

Niir-varande:
Ameus Micke
Lundkvist Johan
Nordberg Lars
Herjeby Torbjrirn
Eriksson Lars
Magnusson Tomas
Malmberg Englund Anneli
S

200 Miitet iippnades

$ 201 Val av sekreterare
Styrelsen valde Anneli till sekreterare.
$ 202 Val av person att jiimte ordftirande justera protokollet
Styrelsen valde Johan som justerare av protokollet jiimte ordft)rande.

Godkiinnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkiinna dagordningen med tillAgg
$ 203

S

pi

ett medlemsiirende.

204 Fiiregiende protokoll

Stikerheten Fr<isri Hamn: Mycket ar ifigardat men stor oro

ftir underminerad mark och rasrisk.

Styrelsen beslutar att;
. Hamnchefen siitter upp avsp[rrning samt upp lapp pi grinden.
"Det rider kcirftirbud pi kajen pga. underminerad mark, eventuell utk<irning sker

.

egen

pi

risk".

Torbj<im skickar kontaktuppgifter till Tomas pi vem han ska kontakta pi Thorens
Markkonsult.
Styrelsen rinskar fi in uppgifter pi hur omfattande arbetet tir och vad som behtiver
g<iras och diirefter ta stiillning hur vi gir vidare giillande vem som ska och kan utfiira
arbetet. Pi piren.

Olje- diesetutsliipp i Ostersunds Hamn
Den l9 augusti fick SOS Alarm in ett larm om ett olja alt. dieselutsliipp i Ostersunds hamn.
D& det inte gick att spira vem som orsakat utsliippet beslutades det i Milj6 och
samhiillsniimnden att Ostersunds Kommun miste vidta itgarder och sanera.
Ostersunds Kommun har skickat en delgivning om att OFBH kan stiillas ansvariga ft)r
$ 205

utsl[ppet och saneringskostnader.
Styrelsen beslutade att l?imna in en dverklagan
ansvarig ftir utsliippet.
Bilaga 1,2,3

till

Liinsstyrelsen om att OFBH inte kan hillas

"f
tit. /

S

206 Kansliet
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Anki har gjort ett toppen jobb med att mdta medlemmar och skriva kontrakt.
Nu har OpgH inget fortsatt arbete till Anki, di hon saknar kunskaper i bokftiring kan vi inte
hitta andra arbetsuppgifter.
Styrelsen beslutar att:
Micke pratar med Anki och Arbetsftirmedlingen och hrir efter hur lang uppsiigningstid som
g2iller- Tanken iir att vi slflpper Anki si fort vi gjort ett <iverliimnande.
Anneli, bokar in ett mrite med Anki frr att tillsammans med Kurth, Johan, Lacka och Boije
stiimma av administrations och k6systemet innan hon slutar.
Anneli kontaktar berrirda och bokar in tid.
Anneli ansvarar ftir att svara i telefonen under vinterhalviret.

Medlemsiirenden
Styrelsen beslutar ftiljande;
. Medlem 493: Fick en ftirstahandsplats p6 Fr6srin och skrev kontrakt men avsade sig
senare platsen. Medlemmen iir informerad att det blir ett nytt k<idatum, ftir niirvarande
lEngst ner i kcin och platsen tillfaller annan medlem.
Kurth krediterra fakturan
. Jan Forsgren: Har s6lt sin b6tplats och har meddelat styrelsen att den nye iigaren hyr
bitplatsen siisongen ut. Anki ser civer att riitt nyckeltagg iir kopplad till platsen och att
Jans nyckeltagg avaktiveras.
. Jan Stiernens diidsbo: Medlemmen har avlidit och avgifent har ftrfallit. Ingen i
dridsboet har gjort ansprik pi bitplatsen
Vi betalar ut depositionen ftir bitplatsen till dridsboet. Anki skickar blankett.
S 207

Ansvar, tillgiinglighet giillande toatiimningen i Ostersunds Hamn
Nu Zir uttaget till toatrimningen monterat pi utsidan av toaletten diirmed kommer alla bitiigare
6t trimningen.
Styrelsen beslutar att;
. Torbjdrn kollar upp med tidigare styrelse om det finns nigot avtal p6
toatcimningsanordningen.
. Lars kollar upp vad som st6r reglerat i lagtexten och al,talet, vem eller vilka som iir
ansvariga ftir tcimning bide ekonomiskt och underhillsmiissigt da OFBH ansvarar fiir
verksamheten i hamnen dtir anordningen finns.
Tiimning kan ske av bitiigare utan medlemskap i OFBH.
S 208

$ 209 Mastkranen Ostersunds Kommun
Styrelsen beslutar att:
Torddrn ansvarar ft)r att kontrollera vem som kan besikta kranen, hur ofta det skall gciras och
till vilken kostnad.
S 210

o
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Sammanstiillning uthyrning sommaren 2014
Frdsrin: 38 fiirstahands uthyrningar och 20 andrahandsuthyrningar
Ledigt just nu: 6 ftirstahand och 8 st. andrahandsplatser.
Ostersund: 14 st. ftirstahandsuthymingar och
Inga lediga platser i

Ostersund

2l andrahanduthyrningar. I

il

* ,,
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$ 211 Ekonomin

Aktuell sammanst[llning kommer ntir alla betalningar ftir andrahandsuthyrningar inkommit.

Andrahanduthyrnin g
Styrelsen beslutar att;
oavsett niir man hyr en andrahandsplats si giiller dubbla platsavgifter.
S 212

Andrahandsuthyrning hantering av fakturor och iterbetalning
Bra om vi kan se till si att det blir si lite arbete som m<ijligt kring detta. Fakturorna miste ut
snarast. Anki, Kurt och Johan ser river detta innan fakturoma skickas ut.
$ 213

Aterbetalning sker till alla som anmiilt andrahandsuthyrning.
Vi brir titta pi nedanst6ende mdjliga iindringar i stadgama till niista 5r.
Blir platsen uthyrd Sterbetalas pengar
Blir inte platsen uthyrd iterbetalas inga pengar
Andrahandsuthyrning- datum och 6terbetalning..
$ 214 Parkeringsskyltar pfl Friisiin
Micke har satt upp skyltar pi Fr<is<in och det verkar fungera bra, fcir niirvaranden inga
felparkerade bilar men en felparkerad oregistrerad b8tvagn.
S 215 Arbetsdagar & Arbetsplikt
Dnlig uppslutning pi arbetsdagen vid Fr<is<i Hamn. Ingen debitering ftir utebliven arbetstid.
Styrelsen beslutar att
. Ta upp frigan om arbetsplikt och arbetsdagar pi Arsmritet.
. Lacka behriver 2iska om mera arbetstid ftir arbetskraft i Fr<isti Hamn i kommande
budget.
Brygga
6 Friisiin
216
S
Hamnchefen vill att vi k<iper en ny brygga till nr 6.
Styrelsen beslutar att;
skjuta upp inkdp och inviinta uppgifter pi reparationer samt kostnader giillande skadorna pi
piren

217 Oroligt i hamnarna
De har varit en del oroligheter i Fr<isd hamn di bitiigare f6tt p6hiilsning.
Vi diskuterade ev. bevakning av hamnen men vi beslutar att alvakta med att kalla in
medlemmar ftir att vakta nattetid.
S

$ 218

.
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Ovriga iirenden:
Inkdp av 6 st. Y -bommar
Styrelsen beslutar att;
Hamnchefen tar in offert pi bommarna.

Belysning trasig phbrygga I och 4-arbetet besttill ment ej utftirt.
Styrelsen beslutar att;
Lacka iiskar pengar i kommande budget ft)r att stiirka upp belysningen p& pi:

"Tr/
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Toaletten pi Frcis<in:
Hamnchefen har inte bestiillt nigon Baja Maja i 6r, men rinskar att vi h<ir oss ftir hos
Byggnadsniimnden giillande pumphus ftir att fb till toalettbygget pA Fr6s<in.
Styrelsen beslutar att;
Lars och Lacka kontaktar Byggnadsniimnden ftir att boka in ett mrite.

$ 219 Hamnchefen

Friisiin

Lacka har sagt upp sig och vill inte fortsiitta niista siisong. Vi beh<iver komma i ging med
rekryteringsprocess.
Styrelsen beslutar att;
. Micke liigger ut pA hemsidan att vi sdker en ny hamnchef , arbetsbeskrivning och
cinskviirda kvalifikationer iir bra att ta med
. Micke skicka ut mail till medlemmarna

$ 220 Nflsta miite
N[sta mrite den 3019 kl. 18.15, Am6us Reklam

S22l Miitet avslutades

ru;;7r/1,9€tbl
Anneli Malmberg

E/glund '

MikaelAm6us
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