Jonttis Bryggförening
Forsbäck Övre, Pl 1662
434 91 Kungsbacka

www.jonttis.se

Årsmötesprotokoll
Från ordinarie årsmöte Jonttis Bryggförening
Lördagen 22 april 2017 kl. 10.00 – Jonttis brygga
1. Iwan Borge öppnar mötet.
2. Mötets behöriga utlysande godkänns.
3. Till ordförande för mötet valdes Iwan Borge.
4. Till sekreterare valdes Bengt Funkerud.
5. Till justeringsmän valdes Per-Olof Lundberg och Hans Sjöblom.
6. Genomgång av styrelsens och revisorernas berättelse.
7. Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Inga motioner inkomna.
- Styrelsens förslag att en årlig ersättning till revisorerna på vardera 300:-/år godkändes
9. Arbeten som ska utföras på bryggan: Avbärarbalkar på vardera sidan behöver inom ett par år helt eller
delvis bytas ut. Styrelsen utreder vad detta kommer att kosta.
10. Mötet godkände styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften från 200 – 250:- / år
båtplatsavgiften är som tidigare 50:- resp. 100:- för stor båtplats.
11. Val av styrelse:
Tommy Engström
Bengt Funkerud
Per-Allan Gustafsson
Hans Sjöblom
Ralph Nordahl
Bengt-Olof Arntén
Iwan Borge

Vald till
Ledamot
2018
Ledamot
2019
Ledamot
2018
Ledamot
2019
Suppleant
2018
Suppleant
2018
Hamnkapten 2018

Omvald 2 år
Omvald 2 år
Omvald 1 år
Omvald 1 år
Omvald 1 år

12. Till revisorer valdes Magnus Olsson och Anders Persson
13. Till valberedning valdes styrelsen
14. Till firmatecknare valdes ordförande Tommy Engström och kassör Per-Allan Gustafsson.

15. Iwan informerade om de miljökrav föreningen har att följa. Föreningen åläggs en årlig kostnad som vi
har lyckats förhandla oss till en reducering på 50% vilket trots det blir en avgift på 2550:-/år.
Alla medlemmar uppmanas att följa de miljökrav som gäller. All info finns att tillgå på föreningens hemsida
www.jonttis.se / miljö.
16. Den som vill sälja eller hyra ut sin båtplats kan maila till Tommy på s.tommy.e@telia.com eller använda
kontaktformulären på föreningens hemsida www.jonttis.se
17. Midsommarfirandet: Johan och Ann-Charlotte Wallenthin tog åter igen på sig uppgiften att fixa
midsommarfirandet, stort tack för det. Dock krävs att vi hjälps åt med att färdigställa stången kvällen före
midsommarafton. Läs mer och håll er uppdaterade via hemsidan om detta.
Ann-Charlotte betonade än en gång att det behövs personer som kan tänkas vara med och på sikt ta över
ansvaret, så vår oerhört populära tradition kan leva vidare. Ann-Charlotte nås på tel. 0768-994114
18. Till städdagar för 2018 bestämdes 28 april och 6 oktober. Städdag i höst 2017 är lördag 7 oktober
19. Övriga frågor:
19-1 Iwan informerade om kajakstället som snart är färdigbyggt på östra sidan av skjulet. Detta uppförs och
bekostas helt av kajakmedlemmarna. När detta är färdigt ska samtliga kvarvarande flytetyg som ligger
upplagda vid sidan om rampen vara uppmärkta med namn och tel.nummer.
Richard Holm berättade kort om kajakgängets verksamhet. Om intresse finns att prova på surfski så lovade
Richard att det går att ordna. Läs mer om surfski på westcoastsurfski.se.
19-2 Iwan uppmanade att visa hänsyn till de boende och respektera hastigheten när man kör till och från
Jonttis Brygga.
19-3 Skylt om att kunna betala rampavgift med Swish ska sättas upp.
19-4 Önskemål om att föryngra styrelsen togs upp. Styrelsen tar med sig detta i sitt fortsatta arbete.
20. Årsmötesprotokoll kommer att mailas till de medlemmar som meddelat sin mailadress, övriga får det
utskickat. Du som ännu inte meddelat din e-mail adress eller har bytt gör detta till s.tommy.e@telia.com
eller använd kontaktformuläret på vår hemsida www.jonttis.se
21. Avslutning: styrelsen tackar för god uppslutning till årsmötet och tillika städdag, samt önskar alla
medlemmar en härlig båtsommar 2017.

Håll er uppdaterade via vår hemsida, där hittar ni allt om föreningen och vad som är på gång.
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