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Protokoll liirt vid
irsmiite i Utterviks bitklubb 21 mai 2017 kl.09.U) i Badpaviljongen
Narvarande: Tony Berglund Max Lundin, knnart Palm, To$jom Wranghed, Torbjom Sundstr6m, Gosta Nymar, Peter Bj0ding Peter

Hellstr.6nr, Sten Andresson, lennart Johanssorq Olle Myhnnan, Therese Myhrman, Ove Albertsson, Niclas Holstensson" Marianne

Albertsson, Jan Dalhall och Christer Kemp€

Forslag till dagordning:
1. Val av ordfiirande och sekreterme ftir mdtet

Jan Dalhiill valdes till ordftirande och Marianne Albertsson till sekreterare

2. Fastst5llande av rdstliingd filr rrriitet
Faststtilldes

3. Friga om mdtet iir behOrigen utlyst
Fragan besvarades med ja

4. Faststiillande av dagordning
Dagordrtingen godkiindes

5. Val av 2 protokolljusterare (iimte ordf) samt rostriiknare.
Max Lundin och Torbjdrn Sundstr<im valdes

6. Styrelsens verksamhets- och fiirvalftfngsberiittelse fiir 2016
GodkEindes.
Ordfiiranden gick genom ekonomin eftersom kassdren ej hade miijlighet att delta
Kassriren meddelade att medlemmarnas betalningsmoral var god och endast 7 behtivde
pdminnas.

Intiikterna frr 2016 var 141300 kronor
Aterkiip av bitplatser till l0 medlemmar, dvs 20 000 kx
St<irre utgifter var

Avgift till Svenska bfuunionen 13780 kr
Revisorstjiinst 4469kr
Svenska SjdrAddningsstillskapet 5000 kr
Grindartill bryggorna 66000 kr
Lisanordning 23426fu
Laskolvar 7863 kr
Broms renhillning, (skrotring av
gammal brygga 8067 kr

Resultatet blev 148099 kronor och alltsi ett minusresultat ph6799 kr. Kapitalet
Var vid 6rets slut 267287 kronor

7. Revisorernas beriittelse
Fdredrogs och godkiindes

8. Fraga om ansvarsfrihet ftir styrelsen20l6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

9. Propositioner och motioner



Inga inkomna

10. Faststiillande av irsavgift fttr 2018 och budget 2018

Budgeten drogs och irsavgiften ftreslogs ofiirtindrad" dvs 700 kronor fih normalbred

plats, 1000 kronor fi)r plats bredare An2,65 och nockplats. 300 kronor extra fiir
medlem som hyr en exFa plats.

11. Val av 2 ordinarie styrelseledamiiter fiir 2 &r
(nuvarande ordfrrande Jan Dalhiill, sekreterare/bitplatsansvarig Marianne Albertsson)

Bfrda omvaldes

l2.Yalav 3 styrelsesuppleanter fiir I ir
(nuvarande Max Jacobsen, Peter Hellstr0m och Max Lundin)

Allate omvaldes

13. Val av I revisor fot 2 ir (nuvarande Ninni Gillberg)

Omval

14. Val av 1 revisorssuppleant fiir 1 flr (nuvmande Anders Lundgren)

Omval

15. Val av I ledamot ftir ett er till den gemensamma valberedningen (nuv..Sten Axelsson)

Stefan Johansson valdes till ordinarie

16. Val av I suppleant fiir ett ir till den gemensailrma valberedningen (nuv. Stefan Johansson,

Skogsduvev[gen 4)
Torbjdrn Sundstr0m valdes.

17. F<irslag om revidering av stadgan
F<iriindringarna godkiindes ftirutom under punkt 2 ochdel av punkt 3. Innebiir att
stadgan som helhet ej godkiindes och den reviderade stadgan fren 2015 giiller.

18. Information om itgtirder som giorts och somplaneras fiir att fiirbiithahamnen.
Atgeirder som giorts framgir av verksamhetsber6ttelsen.
Atgtirder som planeras fiir fuen 2017-2020 tir fiirutom sedvanligt underhill, ny
g?istbrygga inklusive skrotning av den gamla, (120 tla). Belysning delfinansiering (30
tkr) containerinkdp ( 75 tkr) ftrdigstiillande av vaktbod (10 tkr) och ny brygga inom 5-
10 er ( 350 tkr)

19. Information om ev. muddring.
Lennart Palm har i uppdrag av Samf;illigheten att utreda altemativ fiir muddring i
hamnentillsammans med Tony Berglund, ordftirande i samfilligheten. Palm gisp
genom de olika alternativen. Oklart om vad det kommer att kosia och hur finansiering
kan ske.
Altemativ I iir att muddra mellan bryggorna
Alternativ 2 ar att muddra och att flytta rampen mellan brygga I och 2.
Altemativ 3 Eir att muddra" flytta rampen och att glesa ut utrymme mellan bryggoma.

I juni kommer Palm och Berglund att triiffa Liinsstyrelsen ftir tillst6nd mm.
Niir prisbilden ?ir klar kommer Samf;illigheten att ta stiillning till om det ?ir miijligt.



M6tet var positivt till att gfl vidare med utredningen och sig gtirna att det blir
muddring rnm men att kostradsbilden spelar roll.

20. Information om " gliddfabriken-'
Liinsstyrelsen kommer att besluta och delvis betala fiir att bilda en sjii pi Randbiicks

marker noff om Morkviken. Sjrin uppstir genom att en liten biick &ims upp under vflr

och hcist. Niir ynglen v?ixt till sig sl?ipps de ut i viken. Oklart om vad detta innebiir ftir
vira muddringsplaner.

21. Information om DNA miirkning av bitar.
Ordftiranden har kript ill DNA ufiustning till bitklubben och demonstrerar materialet.

Materialet finns aff lana. Lundin beriittar om sina altemativ fiir stOldmiirkning

22. Ordfiiranden beriittar att det nu finns 2 stora betongklumpar pi viigen ner till hamnens

ostra sida.

23.Enmedlem pAminner om att vattenledningen ofta stir rinner. En annan informerar om
en mekanisk timer som Ordftiranden kommer att kdpa

24.Enmedlem pitalar att det numera iir llittare att ffi tilhtend till kameradvervakning. En
annan tar upp frflgan om bom liingre upp i backen. Mdtet besliit att fiirst awakta
resultatet av att ha satt upp grindar pi bryggorna.

25. M<itets avslutning

Ordfiiranden tackade de niirvarande ftir visat intresse och avslutade mdtet.
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Ordfiirande
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Marianne Albertsson
Sekreterare

Max Lundin
JusterareJusterare


