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Styrelseprotokoil OFBH

Am6us Reklam, Ringviigen 2 Ostersund 30/9
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18.00

Niirvarande

v

MickeAmdus
Johan Lundkvist
Lars Nordberg
Wikstrdm Kurth
Torbjorn Herjeby
Lars Ericsson

\r'

Tomas Magnusson
Janne Olander
$ 217

Miitet iippnades

$ 218 Val av sekreterare
Styrelsen valde Johan till sekreterare.
$ 219 Val av person att jiimte ordftirande justera protokollet
Styrelsen valde Janne Olander som justerare av protokoll jiimte ordfiirande.
$ 220 Godkiinnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkiinna dagordningen med

\,

$ 221 Fiiregflnde

tllIgg pi tvi punkter under ovrigt

protokoll

Avspiirrning av piren pi Frdsdn ej utftird, vi bestiimmer att en skylt satts upp per omg med texten som
faststiilldes pi f.g mote - Lacka skickar mitt till Micke som tillverkar skylt.

\-

Lacka kontaktar Thor6ns ftir att ffi kostnadslorslag att itg2irda piren, har Thor6ns ft)r mycket att gdra och inte
tar

pi sig detta

ber Torbjdrn Attacus mark att ta fram ett kostnadsftirslag.

Inget nytt har har hdrts ang utsldppet i hamnen.
Johan kontrollerar

si vi ffitt in uppgifter lor iterbetalningen till Stjernens d<idsbo.

Toaletten i Ostersundshamn, se $223
Hamnavtalet iir iinnu inte undertecknat
$ 222 Mastkranen

-

Lars stoter

pi

kommunen.

L{
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Torbjdrn ffitt pris pi en grundbesiktning ftir att dels fi bekriiftat att den fungerar som den ska dels att den iir
godkiind ftir det den utlovaq vidare si bestiiller vi kontinuerlig besiktning vart 3:e 5r - Torbjorn ser till att
detta blir bestiillt. Lars skickar mail till SSS och kontrollerar si de inte har nigra invdndningar mot detta.
$ 223 Toalett Ostersundshamn
SSS har Ziskat pengar 4500kr motsvarande 50oh av sjiilvrisk

lor stdrre reparation av WC'n i Ostersundshamn.
att
vi
2ir
hyresgiist
diir underhill/reparationer skall vara
Styrelsen beslutar att Lars mailar SSS och framftir
inkluderade i den aktuella hyran, onskas nigot annat ffir vi omforhandla hyran.
$224 Toatiimming F riisiin
1:a April 2015 kriivs att varje fritidshamn har en toalett tomningsanliiggning. Janne kontaktar kommun
fiir att se vilka bidrag vi kan ffi frin de, samt att kontrollera om vi i samma veva kan fabygga en WC i
anslutning till pumphuset. Toalett tdmnings anl2iggning placeras liimpligen pi brygga 7 som ligger niirmast
pumphuset, vi behover ta ett par platser i ansprik, men detta iir inga problem di det finns 9 lediga platser pflL

Frin

Frrisdn. Eventuell WC som byggs b<ir inte bli fttr liten utan en friggebod

i likhet med den SSS har i

Ostersundshamn, utrymmet kan komma nyttjas om det eventuellt blir aktuellt med nattvakter. Torbjiirn har
mcijlighet att ta fram pris pi en sidan byggnad.

Det finns 2,9 miljoner i LOVA pengar att soka flor detta iindamil, Janne 6r ansvarig for frigan och Lars har
erbjudit sig att vara behjiilplig med skrivningar.

Vi behriver frlla i en ny avfallsplan di denna tomnings anldggning iir klar.
$225

Arbetsuppgifter kansliet

Kansliet 6r uppldst och har ej lokal pi Am6us reklam liingre samtliga drenden hiinvisas

till mail i ftista

hand

och andra och sista hand telefon.
Den felaktiga bokfiiringen som uppkommit i samband med implementeringen av SBU/handhavandet av
kanslisten iir

pi god vtig att vara utrett - vi har liimnat civer detta till A2 revision

som iir oss behjiilpliga

fiir att

fE allt korrekt.

pi iterbetalningar detta tar Johan <iver frin nu, Kurth prickar
i
Micke
fortsiitter
med
det 6vriga. Vi tittar pi en ldsning med en redovisningsbyri som
betalningarna SBU,
kan ta civer detta och skdta den ldpande bokftiringen samt mcijligen att vi iiven kan kopa kanslifunktionen av

Nuvarande l?ige har Micke lagt mycket tid

en sidan byr6.

Micke kollar med Bosse Eklund om intresse finns att vara hamnchef pi Fr<isdn och mdjligen kanslist.
$226 Ekonomi

Efter A2, Micke och Kurths insats stiimmer siffrorna i det stora hela vi har under 6ret fEtt in
208 000kr i forstahandshyra vilket 6r lite liigre Zin budgeterat, 46000kr i 2:a handshyror vilket iir lite mer iin
budgeterat, l0 000kr i nyckeltaggar vilket iir en del mer dn budgerat - totalt ligger vi ca 5000kr tiver budet,
vidare har vi ffitt in 199500kr i medlemsavgifer denna siffra iir dock inte 1000% avstiimd iinnu.

vi budgeterat och som det ser ut nu si ligger vi totalt 256000kr plus efter
avskivningar vilket ?ir en hel del mer 6n budgeterat, kan delvis h?irledas till minskade personalkostnader i
Kostnaderna ligger i

nivi

med vad

samband med kanslist som slutar 4 oktober.
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Styrelseprotokoll OFBH
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Ovriga frflgor

pi piren har ftjrmodligen
tar dit dykare som tittar pi

Flytbryggan

drabbats av fl1.ttade siinken och bryggan ligger inte

ska. Lacka

vad som kan vara problemet

-

riktigt som den

detta kan innebiira en stdrre kostnad att

ifigarda.

Inftir irsm<itet i Januari ft)reslogs att styrelsen, suppleanter & hamnchefer tar en konferenshelg l5-16/l I

ftr

att fastsZilla ta fram;

@
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@

Verksamhetsplan & Verksamhetsber?ittelse

Nytt forenklat hamnreglemente

fiir detta behdver vi ffi in kostnader ft)r tomnings anl2iggning pi Frds<in,
mojligen iiven fiir WC intill pumphuset, kostnader fiir att laga undermineringen pi piren Fr6son, ev kostnader
ftir att laga flygbryggan utanft)r piren, revisionsfirma som tar hand om redovisning och ev kanslifunktion.
Budget

-

och

$228 Niista miite

Konferenshelgen I 5-16111

-

plats meddelas senare.

$229 Mdtes avslutas
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