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Protokoll frin Liivsta Bitsiillskaps hiistmiite den
19.00 i Folkets hus - Riddersvik.

1. Motets oppnande
Ordforande hiilsade alla viilkomna och forklarade mritet 6ppnat,

Faststiillande av dagordning
Ordforande ftireslog att punkt 15 behandlas samtidigt med punkt 9.
Motet godkiinde iindringen.

Val av motesordfcirande och sekreterare
Till mcjtesordforande valdes Alf Sahlberg och till motessekreterare Torgny Lindberg.

4. Frigan om mcjtets behoriga utlysande
Frigan besvarades med ja.

Val av 2 justeringsmiin tillika rostrliknare
Hans Antonsson och Johan Terfelt

Styrelse presentation och -representation.
Infor irsmdtet2013 skall fciljande styrelseuppdrag nybesiittas (nya mandatperioder),
Ordforande Ny mandatperiod 2013 tom20l4
Hamnkapten Fyllnadsval 2013 tom 2013
Varvsansvarig Ny mandatperiod 2013 tom20I4
Kasscir Fyllnadsval 2013 tom 2013
Suppleant Ny mandatperiod 2013 tom2013
Funktioniirer:
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning

5.

6.

Ny mandatperiod
Ny mandatperiod
Ny mandatperiod

2013 tom20l4
2013 tom 2013
2013 tom20l3

Nuvarande valberedning Percy Enlund och Stefan Dubois kan av olika skiil inte fortstitta med
sina uppdrag. Av de funktioniirer, som ska tillsiittas iterstAr det att rekrytera tre och
ordfdrande efterlyste nya funktioniirer till valberedningen.

For att ge mojlighet att diskutera frigan i mindre grupper ajournerades motet och kaffe med
dopp intogs.

Till ny valberedning for 61 2012 uts6gs
Sven-Gunnar Hedin
Jens Visti

7. LBS stadgar, stadge2indring andra beslutet.
a) Punkten 11.2 under 11. Styrelse och styrelseval iindras till:
i 1.2 Styrelsen bestir av sju ordinarie ledamoter och en suppleant. Pi Arsmcjtet utses dessa
funktioniirer: ordforande, kassor, sekreterare och hamnkapten samt tre ledamoter och
suppleanten.
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I aktuella stadgar tillkommer under avgifter:
7.3 Erlagda avgifter och depositioner iterbetalas efter att ingingna altal och andra
forpliktelser reglerats.

Forslaget godkiindes av medlemsmote for andra gingen och iir diirmed antaget.

Klubbens ekonomi
Alf gjorde i kasscirens frinvaro en genomging av klubbens ekonomi och resultatet iir gott.
Alf kommer att skicka ut redovisninsen i ett nyhetsbrev.

och 15. Faststiillande av medlemsavgift for kommande ir och Ny debiteringsformel
avseende bryggplatser.
Medlemsavgiften kommer att behAllas oforiindrad 300 kr.

Stefan Dubois presenterade ett diskussionsfcirslag till ny formel f<ir debitering av
sommarplats.
. Bomdepositionen kvar tills vidare

' Skapa en enklare och riittvisare debitering genom platsbredd i stiillet for b6tbredd
' Foreningen ska inte missgynnas nlir en medlem byter till en mindre bit. Initiering av

byte till mindres plats tas av medlem genom prisincitament
Tilldelning av plats som liimpar sig for aktuell bitstorlek
Effektivare utnyttjande av vira bryggmeter

Utgingspunkten for det nya debiteringssystemet iir att fcireningen huvudsakligen ska fi in
samma intiikter som idag.
Att enskild medlem som idag har en idealplats for sin b6tbredd huvudsakligen ska ha en
oforiindrad debiteringsnivi.
I grunden handlar det om en pristariff per pibdrjad dm-bredd.

Arbetsordning i hamn och varv. Funktiontirslliget.
Alf efterlyste en till tvi vice hamnkaptener (ett funktionlirsuppdrag).
Stefan Thorn, som ofta lir i hamnen, accepterade erbjudandet.

Varvet
Hostens upptagningar har fungerat bra.
Agarmlirkningen av bitarna iir viktigt.
Kvarliimnade bockar, presenningar och ovrigt pallningsmateriel skall vara miirkta med
iigarinformation fore den sista november. FrAn den I december riskerar agaren att
materialet blir bortforslat av funktioniir.
Elanviindning pA varvet - Regler for undvikande av brand mm.

Varvschefen Lars Dobo informerade om att varvets rutiner m6ste utvecklas en del. Det har
under 6ret varit en del problem med grindar och passage efter blixtnedslaget pi LBS
stiiddag 31 maj.

Hamnen
Fcir niirvarande stir cirka 20 personer pi vir kolista frir bryggplats.
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For att klubben och bitiigarna skall ges mojlighet till planering i god tid infor den nya
siisongen behdver vi fA reda pi eventuella foriindringsbehov i bryggplatsema senast
2013-01 -01. Kommer en uppsiigning senare ftjrsviras vir administration viisentligt.
Riikningen for sommarplatsen vid bryggan utsiindes tillsammans med medlemsavgiften
riven infor 2013 6rs siisong. Bryggavtalet fornyas automatiskt i samband med att fakturan
betalas.
Vid utebliven betalning stiills bryggplatsen till kolistans forfogande.

Lennart informerade om att vi vill ha ytterligare fyra bryggor utbytta. Bryggorna kommer
att kriiva en hel del underhall till viren.
Eftersom det idag finns flera medlemmar i hamnkolistan som tackat nej till plats atskilliga
g6nger stiilldes frigan: hur liinge ska man fi stA i ko utan att acceptera en plats? (Frigan

gZiller liven sommartrailerplats och uppliig gningsplats. )

Forslag:
. efter att tackat nej till plats flyttas medlemmen sist i listan.
. komedlemmen anmiiler varje ir att plats onskas. De som inte anmiiler intresse

prioriteras inte.

13. Vakthillningen och stcilder i hamnen och pi varvet
Vakth6llningen har fungerat bra, inga stdlder eller andra tillgrepp har rapporterats

Vaktlistan infor 2013 irs siisong liiggs ut for teckning av vakt vid Arsmotet2013. Teckning

kan ske under april m6nad2}l3 (efter irsmdtet finns vaktliggaren i LBS klubbstuga t.o.m.

den sista april for teckning). Medlem med vaktskyldighet som ej tecknat egen vakt

tilldelas vaktpass av LBS vaktchef - hiirvid finns inga kompromisser dvs tilldelat vaktpass

giiller. Om medlem trots detta uteblir frin vaktpass debiteras vaktavgift om 2000 kr.

14. Varvsforeningen
Torgny redogjorde fdr den rfldande situation i varvsforeningen och dagsaktuella liige.

Staden, som avser att utoka uppl2iggningsomrfldet till ytterligare bfltklubbar, vill att det

utdkade omridet ska forvaltas av en forening i enighet. IdF (Idrottsforvaltningen) arbetar

nu med att ta kunna sliga upp ar,talet med varvsfrjreningen. Ingen bitiigare som ligger pi

varvet ska bli lidande utan alla varvsliggare ska fA uppliiggningsplats tiven i

forts2ittningen. Det nya artalet kommer att gh till en ideell forening - nybildad eller

befintlig.

Vflra ledamoter i Kyrkhamns varvsforenings fullmiiktige iir:
Hflkan Lundberg
Lars Hogland
Stefan Dubois
Lennart Ericsson

Och vira ledamoter i Kyrkhamns varvsforenings styrelse iir;

Torgny Lindberg Kassor
Johan Terfelt Sekreterare
Lars Dobo Suppleant

15. Fdrslag frfln medlemmarna
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Alf efterlyste forslag for verksamheten infcir 2013 irs budgetarbete och blev bonhord:

. fcirliinga bryggorna

. nytt staketet

. flera kameror att titta pi i stugan. F.n. endast bild river grinden

. vakten har svirt att ghrunt staketet. Det behover rojas.

' Varvsomr&det bcir planeras och jtimnas till, sA attbtttama ligger siikert och kranbilen
kan kcira diir.

. Diket mot hyllan kan f,'llas igen, si att storre bitar fAr plats

. Fasta parkbiinkar pi D-bryggan liingst ut.
' Det stora triidet utanfor stugan skymmer sikten. Det bor ansas kraftigt.
. Fonster i vaktstugan mot planen.

' Forslag till arbetssiitt: styrelsen utser en projektledare med kunskap inom aktuellt
projektomr6de och ger direktiv. SA kan vi fi saker gjorda.

. lampor pA bryggor bor rensas frin spindlar etc.

. arbetslista for vakten.

' bryggtiivling: bryggorna ska tiivla sinsemellan om att hilla sina bryggor i gott skick.
BZista brygga erhiller ett pris.

' Agarens namn pi biten iiven niir den ligger i hamnen sA att iigaren kan kontaktas vid
behov.

16. Ovriga frAgor
Driftsiittning av det nya passersystemet - utbyte av nycklar och tags. Alla medlemmar ska
fi nya brickor och taggar. Bytet kommer att ske vid irsmotet2013 ca en timme innan
motet startar.

Lennart stiillde frAgan om vi kan sjosiitta pi tvi dagar till viren i stiillet for tre, vilket gir
att hantera. Mcitet bidrog med flera synpunkter och ser fram emot ett forslag pi irsmotet.

17. Alf avslutade motet.
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