Styrelseprotokou oFB
Ostersunds Advokatbyri Priistgatan, Ostersund

H 201 4-12-03

kl

18.00

Niiruarande:
Lundkvist, Johan
Nordberg, Lars
Wikstr<im, Kurth
Herjeby Torbjtirn
Eriksson, Lars
Magnusson, Tomas
Olander, Janne
Malmberg Englund, Anneli
S

230 Mtitet iippnades

231 Val av sekreterare
Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

S

232 Val av person att jiimte ordfiirande justera protokollet
Styrelsen valde Johan som justerare av protokollet jiimte ordftirande.

S

233 Godkiinnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkiinna dagordningen med tre tilliigg under 6vrigt.
S

$ 234 Verksamhetsberflttelsen.
Tilegg i verksamhetsberiittelsen: Antal lediga platser pi Frdsrin resp. Ostersunds hamn i
dagslZiget.
S 235 Mastkranen
Torbjrirn har skrivit en instruktion som ska plastas in och stittas upp vid mastkranen och diir
ska 6ven kontaktuppgifter finnas till ansvarig hos Of'gH. Han har ocksi giort en
egenkontrollmatris som hamnansvarig ska g<ira I gir:,glminad.
Kranen 2ir besiktigad ftir 250 kg.

$ 236 Arsmiitet
Johan frigar Egon Allsing om han kan vara ordft)rande pi irsmcitet, ytterligare ett ftirslag
finns Piir Sdderberg men vi inviintar svar frin Egon ftirst.

Datum iir bokat

till

den 28 januari

kl

19.00

pi

OSD, Lokal: Sonaten.

Kallelse ligger pA hemsidan. Ovriga dokument infiir arsm<itet liiggs ut i god tid ftre allt enligt
senaste irsm<itets dnskemil.
$ 237 Toaletten Ostersund
Micke har skickat brev till styrelsen ftir SSS och
Vi invtintar svar giillande hyresbelopp/ ir.

frigat angiende toalettavtalet och hyran.

\

ll

--(
J

I

_-l)

Styrelseprotokoll OFB

H 201 4'12-03

vid arbete i hamnar.
iorbjrim redogjorde ftir de krav arbetsmiljtiverket stiiller pi verksamheter som bedrivs
yrkesmiissigt och som iir av ekonomisk art och drivs med regelbundenhet.
$ 238 Ansvarfrflga

Mera information f,rnns pn SBU hemsida:
://wrn'w.batuni

rerlSB

lLpdf
kommer att beh<iva kdpa in entreprendrer som utlor tjiinster i vira hamnar framtiver di
vi inte kommer att kunna hantera arbetsmiljdansvaret. Om vi k<iper tjiinster si ansvarar inte
OfgH ftir personal utan det ligger pi entreprendren. Detta bdr tas med i budgetberiikning
infiir 2015 di kostnaden kommer att 6ka ftlr underhill.

flfgH

Med anledning av detta si b<ir hamnchefens arbetsuppgifter ses tiver.
Styrelsen tror att hamnchefens roll fram<iver kommer att innebiira mera administration och att
hilla koll pi entreprencirer som iir kunniga och godkiinda och som kan om kan utftira olika
typer av arbeten i vira hamnar.
Bryggviirdar kan vi ha fortstittningsvis men de ska inte att utfiira tyngre och svara arbeten utan
mera tillsyn. Arbetsplikt kan fortsiittningsvis vara kvar men endast i form av enklare arbetet
och bevakning.
239 Offerter fiir toalettbygge och pir-arbete pfl Fr0siin.
Inga nya offerter har kommit in men de inkomna offerternas priser ligger
siffor som finns i budgeten fttr 2015.
S

I budgeten har ocksi arbetstimmar tagits med och
anviinds under 2014.

dA har

till

grund filr de

vi riiknat pi de 190 timmar som

240 Verksamhetsplan och aktivitetsplan
Arbetet fortsiitter och utkast skickas mellan oss med mail.
S

$ 241 Hamnreglementet

Arbetet fortsiitter och utkast kommer skickas mellan oss i styrelsen inftir nlista mrite den 7
januari di beslut ska tas.
3 ars-regeln och overlitelse av plats vid ftirsiiljning, tv6 viktiga punkter att titta extra p6.
De flesta datum iir nu borta frin reglementet ft)r att gcira det mera lAttlast och ltitthanterligt.

5242 Budget och pris/ bfltplats
Arbetet fortsiitter och ftirslag skickas pi mail sedan verksamhetsplan, aktivitetsplan och
budget iir klara.
S

243 Ovrigt

o

Tomas tar hand om telefon.
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Tomas har ftirslag om att OfgH sdker bygdemedel. Tomash<ir sig fiir bland
medlemmar om det finns nigon som iir duktig och kan tiinka sig att hjAlpa till med
detta. Ansdkan ska vara inne senast den3l/l-2015.
Tomas har ftirslag om att ordna motorviirmare till parkeringsplatserna pi Fr<is6n och
hyra ut under vinterhalviret. Uppskattningsvis skulle vi kunna ffi till ca 30 platser.
Vi ser <iver mtijligheten.

o

5244 Nf,sta miite
Niista m6,te den 7 januari kl 18.00 Advokatbyrin Priistgatan.

S 245

Mtitet avslutades

Sekreterare
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Anneli Malmberg Englund

Justerare

..'...Y........

Johan Lundkvist

Lars Nordberg

