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Niiruarande
Micke Am6us
Kurth Wikshdm
Anneli Malmberg Englund
Jimmie Axelsson
Johan Lundkvist
Lars-Ake Olsson
Janne Olander

$ 72 Mdtet dppnades

$ 73 Val av sekreterare
Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

$ 74 Val av ordlUrande fiir dagens miite
Ordfrrande Micke Amdus.

$ 75 Vat av person att jfimte ordlUrande justera protokollet
Styrelsen valde Johan som justerare av protokollet jEimte ordfi)rande.

$ 76 Godkf,nnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkiinna dagordningen.

$ 77 Toalettavtal Ostersunds hamn
Styrelsen beslutar att inte ingi avtal med SSS giillande toaletten i Ostersunds hamn.

Micke meddelar beslut till segelsflllskapet.

$ 7E Busterbfrt
Bflten iir 6ter pA plats.
Styrelsen beslutar att Johan ser Over fiirsflkringen pfl denna.

$ 79 Rapport frfrn samrfrdsmiitet
Lars-Ate var $FBH:s representant p[ mdtet som Ostersunds kommun bjudit in till.
Kommunen vill anlflgga en skiirmbassting ftr behandling av dagvatten. Syftet med bass[ngen

flr att rena dagvatten fremst genom sedimentering. Detta gdrs flir att minska utsl?ippen av

tungmetaller och gddningsiimnen i Storsjdn
Ofnff [r positivt instiilld till detta och har inget att erinnra.

Se bilaga.

$ 80 Verksamhetsberiittelse
Micke liiste upp Annelis utskickade fiirslag till verksamhetsberiittelse fdr 2015'

Styrelsen beslutar att Anneli 96r de justeringar som vi kom iiverens om och diirefter
skickar Micke ut den pi mail ytterlignre en omging fiir eventuella iusteringar.
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$ 81 Verksamhetsplan
Johan har skickat ut ett utkast pA en verksamhetsplan ftir 2016. Vi behdver Slls pA med
ytterligare uppgifter fran driftansvariga gEllande planerat underhill av hamnama samt

styrelsens fdrslag till bttplatsavgifter,
Styrelsen beslutar att Anneli redigerar och skickar vidare till Micke.

$ 82 Ekonomi
Vi invflntar fortfarande svar fr&n A2 angiende vAr frlga g[llande medlemsavgifterna.
Styrelsen beslutar att Micke kontaktar A2.

$ 83Ilsnglis
Nya lfls sitter nu pfl grindarna.
Styrelsen beslutar att Jimme bestf,ller ett nytt hlinglfis med 32 nycklar ti[.

$ 84 Budget
Vi diskuterade styrelsens ftirslag till2016 irs bitplatspriser.
En enig styrelse sf,r bakom fiirslaget till de bitplatspriser vi presenterar pi Arsm6teL

$ 85 Nytt mdte onsdagen den 13 januari 2016 kl 18..15 hos Ameus Reklam.

$ 86 Mdtet avslutades

,,4o*/, lt -L/*, t;y h?
" Anneli Malmberg Englund,/ / /

Ordfhrande


