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Protokoll f0rt viS
flrsmdte i Utterr,liks bfltklubb 22 mai i Badpaviljongen

Nffvtrande: Ove Albertssotr, KrrtAlviq StenAxelsson, Tony Berglun4 Jar DahAtl, Bengt Dmiclsoulenitalunietsonr

lrif Hansen, peter ffalsror]fto.o fi"Ort, fr{o latots"o, CtriScr ffmpe, Bjorn Licke Hel@ Lidb€rg; Ma( l,udin,
Ol[MyilATh"**rr{ynrhan,rt"OrifNortere; RalphNordif,GrmnaPahlJarRikder,frcdrikRosenlin4To6jrtrn
Sundstifi[ Mikel Troesm imtMaione Albeftssut

1. Val av ordfOrande odh sekreterare fdr m6tet
Jan Dalh6ll valdes ti[ ordfdrande och Marianne Albertsson till selceterare

2. Fastst5llande av rds{lfingd f6r m0tet
Faststllldes

3. Fr&ga om m6t€t 1r bph6rigen utlyst
Besvarades medja

4. Faststfllande av dagPrdning
Den utskickade dagfrfuingen frststAildes

5. Val av 2 protoko[irlste"are CAmte ordfl samt r6sffiknare
Anita Danielson ocli Peter HellsfrOm valdes

6. Styrelsens verksam$ets- och f6rvaltringsberflttelse fdr 2015

Bilagd till kallelsen men kass6ren drog den i korftet och den godkindes

7. Revisorernas bertttrilse
F0redrogs och godl$ndes

8. Fr6ga om ansvarsfrihet frr sffrelsen 2015
Styrelsen beviliadet ansvarsfrihet

9. Propositioner och {otioner

Motion inkommit fiEn Marianne AlberFson om at 6ka avgiften fdrbred plats i avsikt att hitta ett styrmedel
s& att bit?igare Hmnbr ifrin sig platsen nlr de inte lfingre har behov.( enligt bitklubbe,ns stadgar) Motionen
har sdnts ut med kalflelsen till m6tet.
Diskussion pi mdtef som resulterade i

Motionen avslogs

Styrelsen tillsitter ep arbetsgrupp fbr afi f6resli itg{rder fOr aff stimulera rOrlighet

Styrelsen tillsAt€r eb arbercgnrpp f6r att se Over hur bitplatsbredder och djup i hamne,n b6st tillgodoser
flertalets behov.

10. Budgeten fbr 2O16
Fastst6llande av fOr 2017 och budget 2017
Amavgifte'n fdr 2Ol7, dvs 700 fOr vanlig plats, 300 h extra fdr bred och nockplats, 300 lronor
fb,r den som hyr en
Piminnelseavgift I

plats och 5fr) honor frr extern hpesgasl
kronorvid f0rsta och 200 kronor vid andra piminnelsen

11.Valav3 ordinarie
(nuvarande kass0r

fbr 2 er
Palm, vice ordfd,rande Niclas Holsteirss6,a 616[ hamnkapten Cbrister KAmpe)

Beslut om omval alla tre



l2.Val av 3 styrelsesuppleanter f6r I &r

(nuvarande Max Jacqbsen' Peter Hellsffim och Ma:r Lundm)

Beslut om omval

13. Val av 1 revisor fdr 2 fo (nuvarande Ninni Gilberg)
Beslut om omval I

14.Val av 1 revisorssuppleant fd,r 1 fu (nuvarande Anders Lun4gen)

Beslut om omval I

15.Val av I ledarnot fbrrett ir till valberedningen (nuvuande Sten Axelsson)

Beslut om omval

16. Val av 1 suppleant fbr ett &r till valberedningen{nuvarande Stefrn Johansson" Skogsduvev6gen 4)

Beslutom omval

17. Atgarder ftir att minsta st0lder och skadegOrelse-

Bitarna i hamnen men iiven bfltar uppstillda pfl tomterna har varit utsatta fdr stOlder och skadeg0relse.

KAms som att det fir en 0kande tendens.

Det diskuterades olika fdrslag p[ itg6rder fbr detta-

Forslag l. Motet va{ enigt om att i samarbete med Randbfick som iiger marken pfl ostsidan hamnen sfitta

upp olika hinder fdr tjuvarna Jan Dalhiill tar initiativ.

Vinterfrrvming: Eftersom bfltstolder 6ven skett har Jan Dahall haft kontakt med Pumpen i Bus]ihytian om

uppstiillning diir men dnnu inte fiu n&gon frterkoppling ffin aggrell

MaxLundin harhaftkontakt med BitochMotor i Oxel0sund om larmpimotorcma.Infresserade kan

viinda sig till tvtax Lundin s[ kontaktar han fbretaget om ett bra pris {6r oss i bf,tklubben

Sedan diskuterades om
uppsatming av grindar pi bryggorn4

uppsAffiing av bommar vid renhflllningsverket atternativt precis dfir bfihamnsvfigen b0rjar,

uppsfltEring av bompar och ev avspirrning vid parkeringsplat"sens b0tj*,

vakthillning av medlemmatrra under perioden april till september

Medlemmama pi mdtet tyckte generellt att det var trist aft satta upp grindar pi bryggoma men kom till slut
genom omrdstning pfl m0tet fram till at detta var den l0sning som kfindes mest aktuellt. 14 av m0tets 25
deltagare vill ha l&sbara grindar pn bryggorn4 8 av m6tets 25 medlemmar vill ha en lAsbar bom vid
reningsverket.
Beslutet blev att lisbara grindark0ps in och sitts upp under sommaren

I 8. Fdrt'iittringsltgflrder i hamnen

Frngan om muddring har diskuterats med samfdltghetons styrelse och det kommer att kosta minst I miljon,
Tidigast 2018I€n detta ske. I si fall kommer det dven afi unden0kas om det gfu an gora en sj6sfthings
ramp l?ingre in i hamnen.
Jan Dalhill informerade om att belysningen i hamnen kommer afi frrbdtfras. Aftet€t sker i vflr.
Belysningen kommer att vara tdnd pi vissatider men kommer sedfln att tEndas vid rOrelser i hamnen.

Pt&tsk&pet. Bitklubben beh0ver en blittre fdrvaringsmOjlighet av sina tgodelar och vill k0pa in en container
med lds. Ordfd,randen i samftllighetea Tony Berglmd kollar med samfdlligheten att det tr ok.

Ordft,randen i samfElligheten informerade om aS grdsklippning i hamnen kommer att ske si som det
fungerar f0r Ovriga grdnytor i fOreningen.



19. Information om Bitsubbens fmiljefest den 2 juli, Planering ansvarig

Samftlligheten har bjudit in till fredagsmys i badpaviljongen negra fi€dagar under sommlren med start I

juli. Motet kom ovafns om att vi uppmuntrar vflra medlemmar att delta dt- Peter m fl bidrat med

iipspromeoan eler a6dra uttitit"to. 
-geffubb€n 

har altsn ingen egen familjedag den 2 juli'

20.Owigafrigor

Toat$mning
B6tklubben-planerar i inte att safia upp en anldggning fOr toat6rnning. Kontakt har skett med NEvekvarns

bitklubb om detta odhvfrramedlemmar hfllvisas dit

Spolplatia
F eg;r er Annu inte lost fd,r biddubbens del. En medlem informerade di om att kravet p& kanske inte

koJmer att kvarsti qftersom giftigabfltbottenftrger kommer att frrbiudas inom nigot flr.

Mtutning av b[tar
OrAfOraiae pemindq om att det er viktigt att befiarna ir mlirkta Lappar kan fts hos de flesta

fbrsAkingsbolag. AVen markning med konventionella miirkapparater kan fimgera.

21.M0t€ts avslutning

Innan ordf6rande fdfklarade motet avslubt tog en av medlemmarna ordet och tackade styrelsen fbr sitt

arbete och detta frtfS[ides av en applid.
Ordforanden tackadp sedan de nfirvarande fr,r mOtet och fttrklanade det fbr avslutat.

Ut0ervik 2016-05-2?

Ordfd,rande

Just€ras
AniaDanielson Peter Hellstr0m
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Marianne Albertsson
Sekreterare
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