
Ldvsta Bitsallskap torsdag den 28 februari 2013

Protokoll frfln Liivsta Betsrillskaps frrsmiite 25 februari 2013
klockan 19.00 i Folkets Hus - Riddersvik

Ordforande Alf Sahlberg hiilsade alla veilkomna och dppnade mdtet.

l. Faststdllande aY dagordning
Dagordni ngen faststzilldes .

2.Yal av mtitesordfiirande och sekreterare
Till m6tets ordf6rande valdes Alf Sahlberg och till sekreterare Torgny Lindberg.

3. Val av tvf, justeringsmiln tillika riistrflknare
Hans Antonsson och Per Wosel.

4. Frfrga om miitet dr stadgeenligt utlyst
Besvarades med ja.

5. Styrelsens fiirvaltningsberflttelse
Hikan Lundberg pipekade att uppgift om fullmiiktige i KVF saknades i
forval tni n gsberzittel sen .

Fullmiiktige bestod av H6kan Lundberg, Lars Hogland, Lennart Erikssson och Stefan
Dubois.

6. Ekonomisk redovisning och revisorernas berfrttelse
Kass6ren Inge Bramer foredrog balans- och resultatrrikningen.

M6tet faststzillde balans- och resultatrziknine.

7.Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Jan Malm foredrog revisorernas berzittelse och tillstyrkte ansvarsfrihet for styrelsen.

M6tet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8.Fiirslag till budget 2013 och faststilllande av avgifter
Alf gick igenom forslaget ti l l budget for 2013.

En motesdeltagare frigade varfdr skillnaden mellan budgeterade intiikter f6r sj6seittning/
upptagning (120 000kr) rir 40 000 kr hogre an kostnaden fdr kranbilshyran (80 000 kr).
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Lennart forklarade detta med att i intiikten ing6r dven ersattningar till funktionarer,som dr
engagerade i hanteringen.

Den foreslagna budgeten faststeilldes.

Styrelsen foreslog hojd stddavgift till 300 kr (150 kr) och hojd avgift for utebliven vakt (hel
seisong) till 3 000 kr (2 000 kr) i ovrigt oforzindrade avgifter.

Mdtet faststeillde de foreslagna avgifterna.

9. Val till styrelsen
Till styrelsen valdes:
ordfdrande nyval tv6 6r Robin Rindestad til l 2015
Kassdr omval ett 6r Inge Bramer tlll 2014
Sekreterare fyllnadsval ett flr Johan Terfelt tiII2014.
Hamnkapten omval tvi Ar Roberr Bdrlin ti l l 2015
Ledamot nyval tvi 6r Thomas Augustson til l 2015
med ansvar for milj6frigor
Suppleant nyval ett 6r Stefan Dubois till 2014

10. Val av revisorer och revisorssuppleant
Revisor omval tv6 6r Jan Malm til l 2015
Revisorssuppleant omval ett 6r Hans Antonsson till2014

1l . Val av valberedning (ett ir)
Ledamot (sammankallande) omval Sven-Gunnar Hedin till2014
Ledamot omval Jens Visti ttLl Z0l4

12.Yal av LBS-funktionfrrer till varvsftireningens styrelse
Frigan delegerades til l styrelsen.

13. Val av LBS representanter i varvsfiireningens fullmiiktige
Frigan delegerades til l styrelsen.

14. dvriga frigor
Inga dvriga frflgor hade anmalts, men foljande kom upp under mdtet.

Hamnen
Robert Borlin redovisade arbetet i hamnen. Oversyn av flytkroppar till Y-bommar ska ske.
Ca 1}Vo av bestindet miste bytas varje 6r. Det finns behov av elarbeten pa D bryggorna. D-
bryggorna dr i diligt skick. Underhillet ar eftersatt. Kommunen sk6ter inte sina itagande.

Robert presenterade ocksi ett fdrslag till utbyggnad av hamnen, vilket kommer att ge
ytterligare ca 20 hamnplatser. Motet var positivt till forslaget.
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Ett medskick frin motet till hamnkapten var att rampen behover en oversyn.

Lennart stzillde frigan om det var OK att kontrollera vakten genom att stickprovsvis
kontrollera lSsloggarna. Motet besvarade frigan med ja.

Pi torsd ag 2812 har Idrottsforvaltningen kallat till mdte med klubbarna i KVF. M6tet gav
Alf Sahlberg och Lars Dobo i uppdrag att representera LBS. (Den 2812 skot forvaltningen
fram motet ti l l den l3 mars.)

Avgiende funktiondrer avtackades.

14. Miitets avslutande
Ordforande avslutade m6tet.

Vid prolokollet
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Torgny Lindberg
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-=Hans Antonsson

torsdag den 28 februari 2OI3

motesordforande
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