LdvstaBitsallskap

torsdagden 28 februari 2013

Protokollfrfln LiivstaBetsrillskaps
frrsmiite25 februari 2013
klockan19.00i FolketsHus - Riddersvik
OrdforandeAlf Sahlberghiilsadealla veilkomnaoch dppnademdtet.
l. FaststdllandeaY dagordning
Dagordningenfaststzilldes
.
2.Yal av mtitesordfiirande och sekreterare
Till m6tetsordf6randevaldesAlf Sahlbergoch till sekreterare
TorgnyLindberg.
3. Val av tvf, justeringsmiln tillika riistrflknare
HansAntonssonoch Per Wosel.
4. Frfrga om miitet dr stadgeenligtutlyst
Besvarades
medja.
5. Styrelsensfiirvaltningsberflttelse
Hikan Lundbergpipekadeattuppgiftom fullmiiktigei KVF saknadesi
forvaltningsberzittel
sen.
Fullmiiktigebestodav H6kanLundberg,Lars Hogland,LennartEriksssonoch Stefan
Dubois.
6. Ekonomisk redovisning och revisorernasberfrttelse
Kass6renInge Bramerforedrogbalans-och resultatrrikningen.
M6tet faststzillde
balans-och resultatrziknine.
7.Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
JanMalm foredrogrevisorernas
berzittelse
och tillstyrkteansvarsfrihet
for styrelsen.
M6tet beviljadestyrelsenansvarsfrihet.
8.Fiirslag till budget 2013och faststilllande av avgifter
Alf gick igenomforslagettill budgetfor 2013.
En motesdeltagare
frigade varfdr skillnadenmellanbudgeterade
intiikterf6r sj6seittning/
(120
upptagning
000kr) rir 40 000 kr hogrean kostnadenfdr kranbilshyran(80 000 kr).
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Lennartforklaradedettamed att i intiiktening6rdvenersattningar
till funktionarer,somdr
engagerade
i hanteringen.
Den foreslagnabudgetenfaststeilldes.
Styrelsenforesloghojd stddavgifttill 300 kr (150 kr) och hojd avgift for uteblivenvakt (hel
seisong)
till 3 000 kr (2 000 kr) i ovrigt oforzindrade
avgifter.
Mdtet faststeillde
de foreslagnaavgifterna.
9. Val till styrelsen
Till styrelsenvaldes:
ordfdrandenyval tv6 6r
Kassdromval ett 6r
Sekreterare
fyllnadsvalett flr
Hamnkapten
omvaltvi Ar
Ledamotnyval tvi 6r
med ansvarfor milj6frigor
Suppleantnyval ett 6r

RobinRindestad till 2015
Inge Bramer
tlll 2014
JohanTerfelt
tiII2014.
RoberrBdrlin
till 2015
ThomasAugustsontill 2015
StefanDubois

10.Val av revisorer och revisorssuppleant
Revisoromvaltv6 6r
JanMalm
Revisorssuppleant
omval ett 6r
HansAntonsson
1l . Val av valberedning(ett ir)
Ledamot(sammankallande)
omval
Ledamotomval

till 2014

till 2015
till2014

Sven-Gunnar
Hedin till2014
JensVisti
ttLlZ0l4

12.Yal av LBS-funktionfrrer till varvsftireningensstyrelse
Frigan delegerades
till styrelsen.
13. Val av LBS representanteri varvsfiireningensfullmiiktige
Frigan delegerades
till styrelsen.
14. dvriga frigor
Inga dvrigafrflgor hadeanmalts,men foljandekom upp undermdtet.
Hamnen
RobertBorlin redovisadearbeteti hamnen.Oversynav flytkroppartill Y-bommarska ske.
Ca 1}Voav bestindetmiste bytasvarje6r. Det finns behovav elarbetenpa D bryggorna.Dbryggornadr i diligt skick. Underhilletar eftersatt.Kommunensk6terinte sinaitagande.
Robertpresenterade
ocksi ett fdrslagtill utbyggnadav hamnen,vilket kommeratt ge
ytterligareca 20 hamnplatser.
Motet var positivttill forslaget.
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Ett medskickfrin motettill hamnkaptenvar att rampenbehoveren oversyn.
Lennartstzilldefrigan om det var OK att kontrolleravaktengenomatt stickprovsvis
kontrolleralSsloggarna.
Motet besvarade
frigan medja.
Pi torsdag 2812har Idrottsforvaltningen
kallat till mdte med klubbarnai KVF. M6tet gav
Alf Sahlbergoch Lars Dobo i uppdragatt representera
LBS. (Den 2812skotforvaltningen
fram motettill den l3 mars.)
Avgiendefunktiondreravtackades.
14. Miitets avslutande
Ordforandeavslutadem6tet.
Vid prolokollet
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