Margretelunds Båtsällskap

Protoko från konstituerande styre sernöte 5 äprll 2018

Närvarande:

Bo Bethge, Martin Forsman, Kent Källvreten, Marcus Magndt
Sten Sjöberg,lohan Stjärnebo, Bror welander och Hanz Häger via telefonlänk.

1.

llndert€cknad Bo Bethge vaides ti I sekreterare för mötet.

Mötet beslutade att styre sen ska ha följande arbetsuppgifter
Ordförande
Bror we ander

Häger
Martin Forsman
Bo Bethge
Kent (älvreten
Johan Stjärnebo
Sten Siöbere
Hanz

Vlce ordförande
Kassör

Sekreteräre

Hamnchef
Varvchef
Bas K ansva[ig

Ordförande, Varvschef, Hamnchef och Kassör skä hä operson iga e-postadresser son ska finnas
angivna på hemsidån.
3.

Firmatäckning

Ordförande eller kässör tecknar f rman.
4.

Ekonomi
Sten S redogjore för första kvartålet 2018.

Moms ska redovlsas för inkomna fakuror,
lnget nytt ävtal för bryggorna. Struligt med fakturorna för bryggarrende från idrottsförvaltningen.
Vi awåktar ti ls på måndag om ej korrekt faktura lnkommit kontäktar Sten S Kerstin Pravitz på

idrottförvaltningen. Fakturå adressen ska ändras till Stens, brevlådan ska vara kvar men utan
E-faktura kan gå direkt ti I kassör, postfakura ti I Sten som registrerar och kassören betalar.
5.

Beslöts att Roger Bergholm och Bo Bethge ska fortsätta som ledamot respektive suppleänt i llVF

fullrnäktige.

til

ledämot respektive supp eant i

6

Bror Welander och Hånz Häger föreslås

L

Mats Hugosson föreslås som revisor för UVF.

Martin
9.

ås.

F

LJVF

styrelse.

fo jer upp om DGPR.

Nårtå möte 8/5 18 00 hos Bror, Frannäsbacken 16 iSolna

10. Övrigt

Faktureringen för rned emsskap flyttas

ti I december. Bryggfaktureringen som hittills.

lohan S häl er sig informerad orn reg er för bottenfärger.
Medlems ä renden:
Medlem som ej utnyttjat sin vinterp ats, får inte til bäka avgiften ti lbaka.
Emil WikbLom tilldelas brvggplats 16, N/artin Forsman nr 12. 33 och 35 är lediga.

Sven Pfeifer får endast behålla sin bryggp ats detta år

till om den används.

Bes utades att bryggp ats får hyras ut efter styrelsens godkännande eller vara outnyttjad, högst en

sommar. Sedan kän platsen överlåtas

til

annån.

uppsnyggning åv markområde och bodar dlskuterades.

Sommarparkering är inpianerad.

Sekreterare
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