Protokoll möte SBS 20160824 / Klubbhuset
Närvarande från styrelsen: Fredrik Fehn, Hans Zai, Carl Ingler, Gunnar Sennström, Larz
Pohl,
Inbjuden från SvSF: Peter Landvall.
Peter Landvall inbjuden som representant för Ekonomiska föreningen Svinninge
Samfällighets Hamn ( SvSH) och Svinninge Samfällighetsförening ( SvSF)
Ett av syften med mötet och att bjuda in PL var att försöka redovisa ut ansvarsområden
mellan SvSH, SvSF och SBS samt att bringa någon klarhet i ekonomin för SBS.
Styrelsen för SvSH och SvSF håller på och skriver ett avtal för att klargöra vad som ligger
under vilken av de två.
Ekonomi
Gunnar gick igenom de räkenskaper han har tillgång till, enligt dessa bör SBS ha drygt
47000 kr på kontot vilket bör regleras från SvSH alt SvSF.
Det finns också ett befintligt lån på subliften på 70000 kr, den ägs fn av SBS och är under
avbetalning. Förslaget är att SvSH löser lånet helt samt att ägandeskapet förs över från
SBS till SvSH snarast.
Gunnar sätter sig i kontakt med admin teamet så att SBS är uppdaterade.
SBS har att till årsmötet inför 2017 att besluta om ytterliggare medlemsavgift till SBS
utöver de 30000 som tas ut nu, detta för att skapa utrymme för kommande aktiviteter.
Förslag på belopp 100-150 kr/båtägare, beslut tas senare.
Medlemskapet skall vara obligatoriskt för alla med plats i hamnen.
Avgifter kommer i framtiden betalas till SvSH, ej till SBS.
SvSH håller på och tar fram ett nytt avtal till alla med plats i hamnen, Fredrik önskade få
detta på remiss innan det skickas ut, Peter ser ttill att det blir så.
Det framkom också att det finns en ny matris för att räkna ut debiteringen per båt,
Fredrik önskar kopia även på denna, Peter fixar även detta.
1 september är det möte med SvSH, Fredrik är inbjuden att deltaga för att bevaka SBS
intressen och representera densamma.
Upptagningen sköts helt i SvSH’s regi med start 17/9, bokningslist finns påm SBS’
hemsida. SBS styrelse ska till årsmötet ta fram en förslagslista på tilltänkta aktiviteter
för 2017. Fredrik presenterar ett utkast till övriga styrelsen så snart som möjligt.
Larz Pohl (sek)

