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Protokoll frin Liivsta Bitsiillskaps hiistmiite den 8 november 2012 klockan
19.00i Folkets hus - Riddersvik.
1. Motets oppnande
Ordforande hiilsadealla viilkomna och forklarade mritet 6ppnat,

2. Faststiillandeav dagordning
Ordforandeftireslogatt punkt 15 behandlassamtidigtmed punkt 9.
Motet godkiindeiindringen.
a
J.

Val av motesordfcirandeoch sekreterare
Till mcjtesordforande
valdesAlf Sahlbergoch till motessekreterare
Torgny Lindberg.

4. Frigan om mcjtetsbehorigautlysande
Frigan besvaradesmedja.

5 . Val av 2 justeringsmiin tillika rostrliknare
HansAntonssonoch JohanTerfelt
6 . Styrelsepresentationoch -representation.
Infor irsmdtet2013 skall fciljandestyrelseuppdrag
nybesiittas(nya mandatperioder),
Ordforande
Ny mandatperiod
2013 tom20l4
Hamnkapten
Fyllnadsval
2013tom 2013
Varvsansvarig
Ny mandatperiod
2013 tom20I4
Kasscir
Fyllnadsval
2013tom 2013
Suppleant
Ny mandatperiod
2013 tom2013
Funktioniirer:
Revisor
Ny mandatperiod
2013tom20l4
Revisor suppleant
Ny mandatperiod
2013tom2013
Valberedning
Ny mandatperiod
2013tom20l3
NuvarandevalberedningPercy Enlund och StefanDubois kan av olika skiil inte fortstittamed
sina uppdrag.Av de funktioniirer,som ska tillsiittasiterstArdet att rekryteratre och
ordfdrandeefterlystenya funktioniirertill valberedningen.
For att ge mojlighet att diskuterafrigan i mindre grupperajourneradesmotet och kaffe med
dopp intogs.
Till ny valberedningfor 612012 uts6gs
Sven-Gunnar
Hedin
JensVisti
7. LBS stadgar,stadge2indring
andrabeslutet.
a) Punkten11.2under 11.Styrelseoch styrelsevaliindrastill:
i 1.2 Styrelsenbestir av sju ordinarieledamoteroch en suppleant.Pi Arsmcjtetutsesdessa
funktioniirer: ordforande,kassor,sekreterareoch hamnkaptensamt tre ledamoteroch
suppleanten.
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b) I aktuellastadgartillkommer under avgifter:
7.3 Erlagdaavgifter och depositioneriterbetalasefter att ingingna altal och andra
forpliktelserreglerats.
Forslagetgodkiindesav medlemsmotefor andragingen och iir diirmed antaget.
8. Klubbensekonomi
Alf gjorde i kasscirens
frinvaro en genomging av klubbensekonomi och resultatetiir gott.
Alf kommer att skicka ut redovisninseni ett nyhetsbrev.

9 . och 15. Faststiillandeav medlemsavgiftfor kommandeir och Ny debiteringsformel
avseendebryggplatser.
Medlemsavgiftenkommer att behAllasoforiindrad300 kr.
StefanDubois presenterade
ett diskussionsfcirslag
till ny formel f<irdebiteringav
sommarplats.
. Bomdepositionenkvar tills vidare
' Skapaen enklareoch riittvisaredebiteringgenomplatsbreddi stiillet for b6tbredd
' Foreningenska inte missgynnasnlir en medlembyter till en mindre bit. Initiering av
byte till mindresplats tas av medlem genomprisincitament
Tilldelning av plats som liimpar sig for aktuell bitstorlek
Effektivare utnyttjande av vira bryggmeter

a

a

Utgingspunktenfor det nya debiteringssystemet
iir att fcireningenhuvudsakligenska fi in
sammaintiikter som idag.
Att enskild medlem som idag har en idealplatsfor sin b6tbreddhuvudsakligenska ha en
oforiindraddebiteringsnivi.
I grundenhandlardet om en pristariff per pibdrjad dm-bredd.

1 0 .Arbetsordningi hamn och varv. Funktiontirslliget.
Alf efterlyste en till tvi vice hamnkaptener(ett funktionlirsuppdrag).
StefanThorn, som ofta lir i hamnen,accepterade
erbjudandet.
11 .Varvet
Hostensupptagningarhar fungeratbra.
Agarmlirkningen av bitarna iir viktigt.
Kvarliimnadebockar,presenningaroch ovrigt pallningsmaterielskall vara miirkta med
iigarinformation fore den sista november.FrAn den I decemberriskerar agarenatt
materialetblir bortforslatav funktioniir.
ElanviindningpA varvet - Reglerfor undvikandeav brand mm.
VarvschefenLars Dobo informeradeom att varvetsrutiner m6steutvecklasen del. Det har
under 6ret varit en del problem med grindar och passageefter blixtnedslagetpi LBS
stiiddag31 maj.

t2 .Hamnen
Fcirniirvarandestir cirka 20 personerpi vir kolista frir bryggplats.

3 14
For att klubben och bitiigarna skall gesmojlighet till planeringi god tid infor den nya
siisongenbehdvervi fA redapi eventuellaforiindringsbehovi bryggplatsemasenast
2013-01-01. Kommer en uppsiigningsenareftjrsviras vir administrationviisentligt.
Riikningenfor sommarplatsenvid brygganutsiindestillsammansmed medlemsavgiften
riveninfor 2013 6rs siisong.Bryggavtaletfornyasautomatiskti sambandmed att fakturan
betalas.
Vid uteblivenbetalningstiills bryggplatsentill kolistansforfogande.
Lennart informeradeom att vi vill ha ytterligarefyra bryggor utbytta. Bryggornakommer
att kriiva en hel del underhalltill viren.
Eftersomdet idag finns flera medlemmari hamnkolistansom tackat nej till plats atskilliga
g6ngerstiilldesfrigan: hur liinge ska man fi stAi ko utan att accepteraen plats?(Frigan
gZillerliven sommartrailerplats
och uppliiggningsplats.
)
Forslag:
. efter att tackatnej till plats flyttas medlemmensist i listan.
. komedlemmenanmiilervarje ir att plats onskas.De som inte anmiilerintresse
prioriterasinte.
13.Vakthillningen och stcilderi hamnenoch pi varvet
Vakth6llningen har fungerat bra, inga stdlder eller andratillgrepp har rapporterats
Vaktlistaninfor 2013 irs siisongliiggs ut for teckningav vakt vid Arsmotet2013.Teckning
kan ske under april m6nad2}l3 (efter irsmdtet finns vaktliggareni LBS klubbstugat.o.m.
den sistaapril for teckning).Medlem med vaktskyldighetsom ej tecknategenvakt
tilldelas vaktpassav LBS vaktchef- hiirvid finns inga kompromisserdvs tilldelat vaktpass
giiller. Om medlemtrots dettauteblir frin vaktpassdebiterasvaktavgift om 2000 kr.
14.Varvsforeningen
Torgny redogjordefdr den rfldandesituationi varvsforeningenoch dagsaktuellaliige.
till ytterligarebfltklubbar,vill att det
Staden,som avseratt utoka uppl2iggningsomrfldet
utdkadeomridet ska forvaltasav en forening i enighet.IdF (Idrottsforvaltningen)arbetar
nu med att ta kunna sliga upp ar,taletmed varvsfrjreningen.Ingen bitiigare som ligger pi
varvet ska bli lidandeutan alla varvsliggareska fA uppliiggningsplatstiven i
Det nya artalet kommer att gh till en ideell forening - nybildad eller
forts2ittningen.
befintlig.
Vflra ledamoteri Kyrkhamns varvsforeningsfullmiiktige iir:
Hflkan Lundberg
Lars Hogland
StefanDubois
Lennart Ericsson
Och vira ledamoteri Kyrkhamnsvarvsforeningsstyrelseiir;
Torgny Lindberg Kassor
Sekreterare
JohanTerfelt
Suppleant
Lars Dobo
15. Fdrslagfrfln medlemmarna
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Alf efterlysteforslag for verksamheteninfcir 2013 irs budgetarbeteoch blev bonhord:
.
.
.
.
'
.
.
'
.
'
.
.
'
'

fcirliinga bryggorna
nytt staketet
flera kameroratt titta pi i stugan.F.n. endastbild river grinden
vaktenhar svirt att ghrunt staketet.Det behoverrojas.
Varvsomr&detbcirplanerasochjtimnastill, sA attbtttamaligger siikertoch kranbilen
kan kciradiir.
Diket mot hyllan kan f,'llas igen, si att storrebitar fAr plats
Fastaparkbiinkarpi D-brygganliingst ut.
Det storatriidet utanfor stuganskymmersikten. Det bor ansaskraftigt.
Fonsteri vaktstuganmot planen.
Forslagtill arbetssiitt:styrelsenutseren projektledaremed kunskapinom aktuellt
projektomr6deoch ger direktiv. SAkan vi fi sakergjorda.
lampor pA bryggor bor rensasfrin spindlaretc.
arbetslistafor vakten.
bryggtiivling: bryggornaska tiivla sinsemellanom att hilla sina bryggor i gott skick.
BZistabrygga erhiller ett pris.
Agarens namn pi biten iiven niir den ligger i hamnen sAatt iigaren kan kontaktasvid
behov.

16.OvrigafrAgor
Driftsiittning av det nya passersystemet
- utbyte av nycklar och tags.Alla medlemmarska
fi nya brickor och taggar.Bytet kommer att ske vid irsmotet2013 ca en timme innan
motet startar.
Lennart stiillde frAganom vi kan sjosiittapi tvi dagartill viren i stiillet for tre, vilket gir
att hantera.Mcitetbidrog med flera synpunkteroch ser fram emot ett forslag pi irsmotet.
17.Alf avslutademotet.
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