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Ameus Reklam. Ringvflgen, kl. 18.15

Nf,rvarande
Micke Ameus
Kurth Wikstrcim
Anneli Malmberg Englund
Jimmie Axelsson
Ulf Svensson
Lars-Ake Olsson
Johan Lundkvist

$ 54 Miitet iippnades

$ 55 Val av sekreterare
Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

$ 56 Val av ordfiirande ftir dagens miite
Ordfdrande Micke Am6us.

$ 57 Val av person att jiimte ordfiirande justera protokollet
Styrelsen valde Johan som justerare av protokollet jiimte ordft)rande.

$ 58 Godkiinnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkiinna dagordningen.

$ 59 Liinsstyrelsen
Beslut har kommit frin Liinsstyrelsen gtillande bitutsliippet i Ostersunds hamn. Beslutet blev
att Of'gH ej iir ansvariga ftr utsl2ippet och diirmed inte hellre skyldiga att ombesorja ftir
sanering.

$ 60 Storsjii strand
Bygget av en eventuell hamn ligger ling fram i tiden om det blir nigot bygge. Viktigt att frilja
bygget di det piverkar vira utbyggnadsplaner.

$ 61 Skattemyndigheten
Styrelsen har lilmnat in ett svar pi en skrivelse till skattemyndigheten giillande
medlemsavgifter. Vi inviintar ytterligare besked.

$ 62 Lissystem Grindar Friisii Hamn
Mekaniska lfls iir bestZillda och kommer i bdrjan av december.
Jimrnie ansvarar fdr att Ostersunds Kommun (Sophdmtning) samt Rdddningstjiinst och
Sjoriiddningen far nycklar till de nya l6sen.
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$ 63 Sjiireddningen
Styrelsen beslutar att;
I.viintan pi att Sjiiriiddningen fflr egen bfltplats sfl uppliter 6fnff en plats till SSRS i
Ostersunds hamn utan kostnad tills nytt beslut tas.

$ 64 Platstilldelning 2015
Styrelsen beslutar att dh vi i 5r inte haft nigon avl<inad person eller ftretag som skcitt
administration kring platsuthyrning och tilldelning av platser si ska de i styrelsen som arbetat
med detta arvoderas.
Antal timmar uppg6r till 400 fcjrdelat pi 4 personer ftir perioden mars tom september.
Denna kostnad hamnar inom budgetens ramar.

$ 65 Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt god ut och nigra poster sliipar i reskontran detta ska klart till den l4ll2-
201s.

$ 66 Avtal kommunen
Vi invtintar avtalet som inte tir klart 2innu.

$ 67 Hamnarna
. Jimmie redovisade offerter pi nya grindar pi Fr<is<in, men vi vill ha in ytterligare

nigon offert innan vi beslutar oss.

o Jimmie har svirt att f[ entreprendrer som tar pi sig arbetet pfl piren Froscin.
Arbetet iir omfattande och de har svirt att g<iras kostnadsberiikningar.

o Jimmie fortsiitter att gora ytterligare nhgra efterforskningar.

$ 68 Arsmiitet
o Kassciren kontaktar A2 ochmeddelar datum ftir bokslut och att de kommunicerar med

vir revisor i OFBH.
o Kassiiren kontaktar Revisor i 6pgH och meddelar datum och att all bokf<iring finns

att tillgi och att han kan kontakta ,A.2 revision.
. Ordft)rande meddelar valberedningen om datumet frir irsm<itet
o Sekreteraren skriver kallelse och dagordning som ska liiggas ut pi hemsidan efter att

lokal iir bokad.
o Kurth meddelar statistik till Anneli
o Utkast pi Verksamhetsberiittelse och plan ska mailas ut till styrelsen den 1 1 december.
o Driftansvariga ftir hamnarna lZimnar in redogdrelse river hamnarnas status och

underh6ll som gjorts under iret till sekreteraren senast den 9 december.
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$ 69 Medlemsiirende
Kjell Marklunds son Pecka har inkommit med en <inskan om att <iverta sin pappas bitplats
Styrelsen avslflr och hiinvisar till hamnreglementet.

$ 70 Niista miite
Niista miite 15 december kl 18,15 Ameus Reklam

$ 71 Miitet avslutades

Micke Ameus

Ordfdrande

Anneli Malmberg

Johan


