Styrelseprotokoll ÖFBH 2017-10-09
SAAB AB. Lugnvik, kl. 18.30
Närvarande
Per Jonsson
Charlie Fredriksson
Kurth Wikström
Lena Bergefors
§ 56 Mötet öppnades
§ 57 Val av ordförande för dagens möte
Per Jonsson
§ 58 Val av sekreterare
Charlie Fredriksson.
§ 59 Val av protokolljusterare
Lena Bergefors
§ 60 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
§ 61 Föregående mötesprotokoll
Östersunds hamn: Svårt att hitta företag som kan reparera fäste landgång samt skador på
brygga 4. Per och Göran jobbar fortsatt med att lösa frågan före vintern.
Charlie har undersökt möjlighet att teckna ansvarsförsäkring vid ex. utsläpp av drivmedel.
Har visat sig vara svårt att hitta någon lämplig försäkring till rimlig kostnad, varför mötet
beslutade att ej gå vidare i denna fråga.
Driftsinstruktioner samt relationshandlingar elsystem är delvis klart.
§ 62 Drift av hamnar
Östersunds hamn: Se § 61. Backupbatterier låssystem utbytta. Landgång brygga 4 ska vid
säsongslut lyftas ut på flytbryggan.
Frösö hamn: Justeringar av förankringskättingars längd brygga 7,8 och 9 samt btg-brygga
erfordras, utföres våren 2018. Brygga 1-9: För undvikande av isskador ska landförtöjningar
lossas samt landgångar lyftas ut på flytbryggor.
§ 63 Ekonomi
Ut- och ombyggnaden av Frösö hamn kommer att överstiga budget med drygt 200 000 kr,
huvudsakligen beroende på att bef el-system visade sig vara helt undermåligt. Ett helt nytt elsystem är nu monterat. I övrigt är föreningens intäkter/kostnader i paritet med budget.
§ 64 Kanslifunktion – A2 Revision
Pga personalbyten hos A2 i början av året har en del administrationsbekymmer förekommit.
Charlie och Kurth tar ett möte med A2 för att stämma av/förbättra till nästa år.
§ 65 Medlems- och platsärenden
2 st medlemmar har, trots upprepade påminnelser, ej betalt sina båtplatsavgifter.
Kurth uppdras att vidta åtgärder med uppsägning som yttersta åtgärd.
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Kölistan för båtplatser: 175 st (varav många önskar byta plats från Frösön till Ösd).
Lediga platser c:a 20 st.
För att frigöra flera ”stora” båtplatser kan omflyttning av båtar göras
Jimmie, Göran och Kurth utreder denna möjlighet.
§ 66 Ekonomisk ersättning
För återställning av gräsytor efter grävningsarbeten mm Frösön har inkommit en begäran om
ersättning för ek . utlägg och arbete, belopp 7.692:-. Mötet beslutade att bevilja denna
ersättning.
§ 67 Hemsida
Löpande uppdatering av hemsidan erfordras. Per ordnar detta.
§ 68 Skyltning
Upplysningsskyltar för åtgärder vid observerade utsläpp av drivmedel/oljor i hamnarna skall
sättas upp på varje brygg-grind, totalt 14 st. Per ansvarig.
§ 69 Skyltning
Planeringsmöte halvdag, preliminärt Söndag 2018-01-14 på eftermiddag-kväll
(Kallelse kommer !)
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