Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening 170911
Närvarande:
Bengt Jonsson
Jan Thelin
Roger Stridfelt
Lars Näsman
Hans Öhlund

Hans Zackari
Jonas Sandberg
Kenth Pettersson
Pär Åström
Per Alexis

Pkt 1:

Mötets öppnande.
Bengt Jonsson hälsar alla välkomna. Styrelsen gör rundvandring på
området för att besiktiga utförda och planerade arbeten.

Pkt 2:

Fasställande av dagordning.
Dagordningen fastställs och övriga frågor läggs till. Sammanförs i pkt3.

Pkt 3:

Mötespunkter
- Vaktstugan.
Fortsatt diskussion kring vaktstugans funktion. Sannolikt behövs 4060m2 i storlek. Frågan om VA och toalettbehov samt vilka kostnader för
anslutning det medför diskuteras. Möjligheten att söka bidrag i form av
bygdemedel får Hans Zackari i uppgift att kontrollera till nästa
styrelsemöte.
- Utebliven vakt och otillåten andrahandsuthyrning.
En medlem har hyrt ut vinterplats i andra hand under flera år utan
godkännande från hamnkapten och styrelse . Beslut: Varning ges till
medlem som hyrt ut plats.Information om regler till den som hyrt
platsen. Möjligheten till andrahandsuthyrning för 2018 är förverkad för
berörd medlem.
- Medlemsavgift eller årsavgift.
Diskussion kring ideell förening och dess verksamhet och hur avgift tas
ut av medlemmar i föreningen. Beslut: Jan Thelin och Roger Stridfelt
tar fram förslag till nästa styrelsemöte.
- Muddring.
Mätning, lodning samt dykning för att kartlägga området kring
mastkranen och mot sjösättningsramp är genomfört i egen regi.
Muddring kommer att utföras med grävare stående på is. Landmassor
läggs på land och målet är 2,5m djup vid normalvattenstånd.
- Brygga 2.
Kontakt med leverantör pågår fortfarande och Bengt Jonsson, Jan Thelin
och Roger Stridfelt kommer skriftligen att ta kontakt för att få det utfört
som garantiärende. Hittills utförda arbeten har inte gett resultat utan
sannolikt måste bryggan ankras om på nytt.

- Båthusförening 2.
Båthusförening 2 har inte godkänt att vara medlem i hamnföreningen
och delta i vakt. Beslut: Bengt Jonsson, Jan Thelin och Roger Stridfelt
får besluta om åtgärder i frågan inklusive möjligheten till uppsägning
och översyn av arrendeavtal när det går ut. Information om att båthus är
endast till för förvaring av båtar kommer att tillskrivas
båthusföreningarna.
- Arbetsdag.
Planeras 14/10. Om möjligt träffas ansvarig och hamnkaptener innan för
att kunna planera vilka uppgifter som behöver göras. Ansvarig för
arbetsdagen är Kenth Pettersson. Kenth är bortrest vid arbetsdagen men
ser till att planeringen för dagen görs och att ansvar fördelas för
genomförandet av arbetsdagen.
- Stängning av hamnen.
Hamnen stängs 21/10. Vatten kommer att stängas av i god tid innan
frost.
- Vägar.
På arbetsdagen fylls hål igen men det är en tillfällig reparation och
oljegrus läggs ut under nästa år.

...............................................
Bengt Jonsson, ordförande

...........................................
Jonas Sandberg, sekreterare

Kommande möten
Extra möte inför säsongsstart: måndag 12 juni kl 18 i hamnen.
Styrelsemöte 3:
måndag 11 september, kl. 18-20 Jollestugan.
Styrelsemöte 4:
måndag 20 november, kl. 18-21.
Styrelsemöte 1 för 2018: måndag 180215, kl. 18-21.

