
ÖFBH Protokoll 2020-10-27 
Styrelsemöte  

1. Mötets öppnade 
• Närvarande, Nino, Kalle, Krister, John och Fredrik 

2. Val av sekreterare för mötet 
• Sittande 

3. Val av justerare 
• Fredrik Mörtberg 

4. Godkännande av dagordning 
• Ja 

5. Föregående mötesprotokoll 
• Godkänt 

6. Kassör 
• Bordlades då kassören ej var närvarande 

7. Drift av hamnar 
Rapport från driftansvariga 

i. Både Öst och Frösön håller på att stänger för säsongen. Ingen 
debitering av vattnet i år, men nästa år. 

8. Ekonomi 
• Önskemål från vår sida att behålla A2 för vår kanslibit en bit framöver. En 

annan tanke är att Erik Nilsson (kassör i ÖMK) kan tänka sig att ta över. Flera 
alternativ diskuterades. Framförallt att dela på tjänsten, nyckelutlämning och 
bokföring. 

• Nino kontaktar Henrik och Erik och försöker lyfta ut bokföringsbiten redan nu 
inför nästa budgetår, vi försöker få ha kvar kanslifunktionen ett tag till då den 
är så pass liten. 

9. ÖFBH´s utveckling återkoppling från Nino. 

• Presentationen är i det närmaste klar. Återkoppling önskas senare i veckan. 
Filmer kommer att göras i det närmaste. 

• Steget därefter blir troligtvis att presentera i kultur och fritidsnämnden. 

• Förslag från Krister. Skulle ett av kommunens Attefalls hus eller två gå att 
använda till hamnen på något vis? 

• Fiktiv budget. 

10. Medlemsärenden 
• Hur ska vi förhålla oss till medlemmar som kräver att vår försäkring skall gälla 

vid skada. Nino meddelar vårt försäkringsbolag. Alltid. 

11. Övriga ärenden 

• Vi behöver noggrant inventera fastsättningsanordningar på alla våra bryggor. 
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12. Nästa möte 

• Sista tisdagen, den 24:e november. 

13. Mötets avslutande 

Ordförande   Sekreterare    Justerare: 

 

 

Konstantin Madsen  Karl Johan Winberg    Fredrik Mörtberg 

 

 

 

Inför nya kontrakt nästa verksamhetsår. 

Innehåll kontrakt Innehåll hamnreglemente 

Attityd 

H-regalement 

Ansvar för infästningar i 
brygga 

Sjösättning senast 1 juli? 
(dispens?) 

Djup 

 

Bärgning 

Sjösättning 1 juli? (dispens?)  

Tvång till andrahandsuthyrning max två år                             

 

 

Du som båtägare är ansvarig för att din båtplats är 
tillräckligt djup. 

Båtupptagning, om inte din båt är upptagen vid visst 
datum kommer vi att åtgärda detta. Vad kostar det? 

 


