
ÖFBH Protokoll 2021-07-06 
Styrelsemöte  

 

1. Mötets öppnade 

2. Val av sekreterare för mötet 

• Sittande 

3. Val av justerare 

• Bo Eklund 

4. Godkännande av dagordning 

• Ja 

5. Föregående mötesprotokoll 

• Se bifogat protokoll. Godkännes. 

6. Kassör 

• Diskussion rörande kassörens roll i styrelsen. Frågan bordlades. Vi tar ett 
fysiskt möte med Erik och reder ut detta. Möte tisdagen den 13:e juli. 

7. Hemsidan 

• Lägga till en blänkare om fartbegränsningar i hamnen. 

8. Drift av hamnar 

Rapport från driftansvariga 

i. Frösöhamn. Brygga 9 är reparerad, denna vecka skall brygga 1 kollas 
av. Östersunds kommun har varit och kollat av vår verksamhet, vad 
gäller sopor och spill. Nöjda med vårt arbete. En bom ligger på botten 

ii. Östersundshamn. En bom ligger på botten. 
fågelskrämmor och brandsläckare (40 stycken) är beställda.  

9. Ekonomi 

• Bordlades 

10. Utvecklingsplaner 

• Nino och Krister har haft ett möte med SSS som inte var fruktbart. I dagsläget 
är SSS inte samarbetsvilliga utifrån vårt förslag som ligger idag, vilket 
kommunen kräver. Vi skissar på ett nytt förslag där brygga 4 förlängs. Nino 
skissar på ett nytt förslag. 
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11. Medlemsärenden 

• Otillåtet platsbyte Östersund:  

i. Mail skickat till de två personer som bytt olovligen. De har en vecka på 
såg att reagera på mail som Nino skickat till dessa två. Detta tas upp 
på mötet på tisdag. 

• Platsbyten generellt: 

i. Klargöra vad som gäller när det handlar om platsbyten och detta skall 
gå via styrelsen. 

• Outnyttjade platser: 

i. Vi har fått kritik för att det tar lång tid med platstilldelning. Finns ingen 
tidsbegränsning för detta utan styrelsen tillsätter de platser som är 
lediga så fort som möjligt viktat mot båtens storlek och plats i kön. 

• Inför nästa möte tillsätter styrelsen en kommitté som inför nästa årsmöte 
skall klargöra detta i ett nytt hamnreglemente. 

12. Nästa möte 

• 31:a augusti 2021 

13. Mötets avslutande 

 

 

Karl Johan Winberg (sekr) Konstantin Madsen (ordf) Bo Eklund (just) 

   

 


