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Ameus Reklam. Ringvägen, kl. 18.15 
Närvarande 
Micke Améus 

Kurth Wikström 

Anneli Malmberg Englund 

Jimmie Axelsson 

 

§ 39 Mötet öppnades 

§ 40 Val av sekreterare 
Styrelsen valde Anneli till sekreterare. 

 

§ 41 Val av ordförande för dagens möte 
Ordförande Micke Améus. 

 

§ 42 Val av person att jämte ordförande justera protokollet 
Styrelsen valde Kurth som justerare av protokollet jämte ordförande. 

 

§ 43 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 44 Hamnreglementet 
Hamnreglementet är uppdaterat och ligger på hemsidan. 

 

§ 45 Medlemsärenden 
 

Medlem Peter Gripenland har inkommit till ÖFBH med en ansökan om förtur till hamnplats i 

Östersunds hamn. 
Styrelsen beslutar att bevilja Peters ansökan om förtur då konstruktionen av brygg och 

pirplatser i Frösö Hamn ej är lämplig för rullstol. Anneli meddelar Peter beslutet. 
 

Den 8 maj 2015 inkom en förfrågan från medlem Götzman om hans dotter kan överta hans 

båtplats. 

Styrelsens beslut: 

Det går inte att överlåta båtplatsen till Götzmans dotter som det ser ut i dagens 

hamnreglemente utan platsen kan endast ärvas. Anneli meddelar Götzman. 
 

En ansökan om arv av båtplats har inkommit från Bo Jedefeldts son. 

Styrelsen beslutar att bevilja övertagande av platsen under förutsättning att dödsboet godtar 

detta. 

 

Anneli svarar och skickar ”Avtalet om övertagande av båtplats efter 

båtplatsinnehavarens bortgång (partiell bodelning och arvskifte) till dödsboet.  

ÖFBH återbetalar deposition till dödsboet för platsen. 

Nyckeltaggar med kvitto skall skickas per post in till ÖFBH för återbetalning av dessa 

till dödsboet. 

Kristina Näslund har skickat in nyckeltaggar och styrelsen beslutar att efter att 

kompletterande kvitton nu har inkommit så återbetalar vi pengarna för dessa. 
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§ 46 Prissättning på 2:a-handsplatser säsongen 2015 
1/6 tom 15/10 1,5 44 gång nettopriset på platsen utan moms. 

1/8 tom 15/10 blir priset som en förstahandsplats. 

 

§ 47 Status Frösö hamn 
Vi har lagat skadan på grinden som blev förstörd i våras och försäkringsbolaget har ersatt 

ÖFBH. 

Jimmie har stängt av delar av piren med avspärrning, skyltar finns uppsatta. 

Driftansvariga fortsätter arbetet med att åtgärda piren med de entreprenörer som är anlitade 

för arbetet. 

Offerter på fågelskrämmor har inkommit. Priset ligger mellan 3000–10 000 kronor.  

Flera fågelskrämmor visar sig kunna påverka boende intill hamnen störande och då problemet 

med fåglarna verkar vara mindre i år än tidigare år så avvaktar vi inköp av skrämmor. 

 

ÖFBH ska komplettera bygglovsansökan gällande vindskyddet, Jimmie lämnar uppgifter till 

Micke som ansvarar för att kompletteringen inkommer i tid . 

Ordförande pratar med Lars (Lacka) Eriksson om nycklar till bod och elskåp. 

 

§ 48 Möte med driftansvariga 

Styrelsen beslutar; 
Ordförande och ytterligare styrelsemedlem träffar driftansvariga för att se över drift och 

underhåll av hamnarna resterande del av året men även inför kommande säsong. 

Jimmie meddelar Micke om datum och tid. 

 

§ 49 Möte kring ekonomifrågor 
Styrelsen beslutar att ordförande kallar berörda till ett ekonomimöte inom kort för at bla 

stämma av fakturor och återbetalningar av andrahandsplatser.  

 

§ 50 Nyckelhantering 
Högboms vill inte ta på sig hantering av ÖFBH:s nycklar och nyckeltaggar. 

 

§ 51 Offerter grindlås 
ÖFBH har fått in två offerter på lås. 

Priset ligger på ca 16 000 kronor för 12 lås.  

Micke tar på sig att kontakta de två för att få lite kompletterande uppgifter. 

 

§ 52 Inköpsrutiner Driftansvariga 

 Styrelsen har via mail den 28 maj 2015 tagit följande beslut; 

Alla mindre löpande inköp är styrda till Gärdin & Persson där vi har ett konto upplagt. 

Kan vi spara pengar genom att välja en annan leverantör behöver självklart inte inköpen ske 

hos Gärdin & Persson. 

Större inköp på mer än 3 000 kr plus moms ska först godkännas av styrelsen. 
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§ 53 Status platsfördelning 2015-08-10 

Det har fungerat mycket bra med att lägga ut lediga platser på www.ofbh.se 
Hittills har ÖFBH fördelat ut följande; 

Förstahandsplatser: 41 st 

Andrahandsplatser: 36 st 

 

Andrahandsplatser inkommer fortfarande och de läggs ut på hemsidan men det är inte lika 

hårt tryck längre på dessa. 

 

§ 54 Fortsatta diskussioner har förts med kommunen gällande tilläggsavtalet. 

Kommunen tar upp ärendet med våra synpunkter på deras nästa möte i höst 

 

§ 55 Mötet avslutades 
 

 

 

Anneli Malmberg Englund  

 

Sekreterare 

     

Micke Ameus    Kurth Wikström 

Ordförande    Justerare 

     

 


