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Ameus Reklam. Ringviigen, kl. 18.15

Niirvarande
Micke Ameus
Johan Lundkvist
Kurth Wikstrdm
Anneli Malmberg Englund
Lars-Ake Olsson
Ulf Svensson
Janne Olander

$ 23 Miitet iippnades

$ 24 Val av sekreterare
Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

$ 25 Val av ordfiirande fiir dagens miite
Ordftlrande Micke Am6us.

$ 26 Yal av person att jiimte ordfiirande justera protokollet
Styrelsen valde Kurth som justerare av protokollet jiimte ordftirande.

$ 27 Godkfinnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkiinna dagordningen.

$28 Ledamot avs?iger sig uppdrag
Jesper Odehem meddelade styrelsen att han inte hade tackat ja till valberedningens frflga om att vara

ledamot i OFBH:s styrelse. Han har formellt avsagt sig uppdraget skriftligen.
Styrelsen beslutar att ta in en suppleant som ordinarie ledamot under det hiir 6ret.

Styrelsen har meddelat valberedningen.

$ 29 Fiirdelning av ansvarsomriden inom styrelsen
o Overgnpande ansvar-
o IT- (SBU, fakturering, registervard)
o Administration (mail, post, telefon)
o Drift
. Ekonomi
o Platsansvar

Micke Ameus
Kurth Wikstrdm
Anneli Malmberg Englund
Janne Olander
Johan Lundkvist
Lars-Ake Olsson

$ 30 Hamnreglementet
Nya medlemmar i styrelsen liiser reglementet inftir niista mtite. Liis och kom med synpunkter och eventuella

ftirslag till iindringar,
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$ 31 Hamnchefer
Vi har en hamnchef pi Fr<is<in men saknar fortfarande en i Ostersunds hamn.

Styrelsen beslutar att Kurth skickar ut mail till samtliga medlemmar om att vi sdker en hamnchef till
Ostersund. Ersiittning utgir och intresserade h<ir av sig till Janne Olander i styrelsen ftir mera information.
Kontaktuppgifter finns pi www.ofbh.se

$ 32 Reparationsarbete hamnen Ostersund
Pibdrjat arbete i Ostersund, Reaxer har varit diir och lyft upp landgangen.

Styrelsen beslutar att Janne tar reda pi vad som behdver g<iras och om nigot mera arbete iir bestiillt.
Janne meddelar styrelsen.

$ 33 Lis pfl grindarna vid Ostersunds och Friisiins hamn.
Styrelsen beslutar att byta ut samtliga lis och htinglis pi grindar i Fr<isd och Ostersunds hamn.

Micke och Janne tar in offerter.

$ 34 Piren i Ostersund
Piren pi Frosdn iir i sfl diligt skick att styrelsen bed<imer den i dagsliiget att inga fordon fir vistas eller k<ira

pi den. Vi beslutade att vi tillsvidare stiinger stora k<irgrinden.

Detta betyder att all transport med bilar ut pi piren iir ftirbjuden.

$ 35 Kanslifunktion
Nigra fiiretag iir tillfregade och de kan eventuellt tiinka sig att ta sig an vissa uppgifter.
Styrelsen beslutar attph niista m<ite specificera arbetsuppgifter vi skulle kunna ltimna ut ftir att kunna skicka

ut offert ftir dessa tjiinster.

$ 36 Fakturautskick
Styrelsen beslutar att;
Kurth skickar ut fakturorna denna vecka. De finns 150 medlemmar i virt medlemsregister som inte har

uppgett nigon mailadress. From niista flr 2016 kommer en avgift att tas ut pi 200 kronor ftlr fakturor som

skickas per post.
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$ 37 Deposition fiir egenbyggd plats
Styrelsen beslutar att Plats F 1030 som byggt av medlemmen sjiilv viirderas till 12000 kronor efter olika
avdrag. Detta betyder att Of'gU kommer att betala tillbaka 7000 kronor ft)r att fortsAtta virt arbete med att
alla platser ska ha sarnma depositionsavgifter.

$ 38 Fullmakt
Styrelsen beslutar att ti116ta att
Of'gH-s firmatecknare sjiilva ffir administrera fullmakter med sfl kallad, masterbehtirighet i Handelsbanken.

$ 38 Miitet avslutades

Micke Ameus

Ordforande

Kurth Wikstram

Justerare

Anneli Malmberg


