Protokoll fört vid Getteröns Småbåtshamns höstmöte 2016
Tid: 17 november 19.00 – 21.00
Plats: Folkets Hus, Varberg

§1

Mötets öppnande.
I ordförandens frånvaro hälsade Hasse Thomasson alla välkomna och förklarade mötet
öppnat

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Ingen hade något att erinra om kallelse eller dagordning.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Hans Bengtsson valdes till ordförande för mötet och Martin Corin till sekreterare.

§4

Val av två justeringsmän att jämte ordf., justera mötets protokoll, dessa är tillika
rösträknare.
Mötet valde Jerker Anderberg och Christer Corin till justeringsmän.

§5

Behandling av inkomna motioner.
Två motioner hade inkommit till föreningen inom den tid som är föreskriven i stadgarna.
Motion 1, bil 1, undertecknad av Mats Eliasson m.fl. ang missljud från båtar som står
vinteruppställda med masterna på.
Motionärerna yrkade på att styrelsen skulle ställa krav på att likrännorna skall tätas under
tiden båtarna står på land.
Styrelsen föreslog höstmötet:
att bifalla motionen samt,
att alla båtar med master på före årsskiftet skall ha försett sina master med ”slips” för att täta
likrännan, vilket är en gängse lösning på detta problem och
att föreningen, mot skälig ersättning, får rätt att åtgärda problemen på de båtar där ägarna
inte senast vid årsskiftet gjort det. Med skälig ersättning menas i det här fallet
kostnadstäckning för material samt ersättning för den tid det tar att montera utrustningen.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Motion 2 är en skrivelse/motion, från okända personer, som har inlämnats till föreningens
kontor, bil 2. Den eller de som skrivit under ifrågasätter beslut om ersättning till styrelse och
andra funktionärer enligt beslut taget vid höstmötet 2006, § 8, samt information vid höstmötet
2015. Vidare ifrågasätter vederbörande lämpligheten hos en av föreningens anställda och
dennes ersättning.
Styrelsen informerade mötet att den, om ingen tar ansvar för skrivelsen, föreslår mötet att
avvisa motionen då underskrifterna är av den art att de inte går att läsa.
Under mötet meddelade Stefan Warnesjö att det är han som är en av dem som undertecknat
skrivelsen. Mötesordföranden uppmanade Warnesjö att även namnge övriga som
undertecknat motionen. I samband med att Warnesjö lämnade mötet meddelade han att
även Kent Öhman, Mattias Haglund, Mattias Bjurenstam samt någon som heter Paul i
förnamn undertecknat motionen, bil 3. Övriga namnteckningar kommer Warnesjö inte ihåg.

Föreningens sekreterare informerade mötet om det beslut som togs vid höstmötet 2006 och
den information som gavs vid förra höstmötet samt vilka kostnader föreningen har för den
tjänst som den ekonomiansvarige innehar. Vidare informerade ekonomiansvarige på
kontoret vilka minskade intäkter det medför för föreningen.
Efter en livlig och givande diskussion beslutade mötet att avslå motionen.
§6

Ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut.
1. Ny förankring av den äldre pontonbryggan
Leon Zaborowski framför att styrelsen föreslår att kättingförankringen byts mot pålar som
slås ned utefter pontonerna. Kostnaden är beräknad till ca 300.000:-.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
2. Byggnation i anslutning till kontoret och medlemstoaletterna
Kostanden för tillbyggnaden är beräknad till ca 58.000:- (material), 10.000:- (el), total ca
85.000:- inkl. arbetskostnad.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§7

Fastställande av budget, samt avgifter
Per-Åke Lundin redogjorde för den budget som i förväg utsänts till medlemmarna och för de
avgifter som styrelsen föreslår skall gälla för 2017. Budgeten innebär oförändrade avgifter för
medlemmar.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§8

Övriga frågor
1. Västerport
Sekreteraren redogjorde kortfattat för det möte som ordförande Kurt Edin och sekreteraren
haft med projektledarna för projekt Västerport, Claes Premmert och Sten Hedelin.
2. Sekreteraren redogjorde för att styrelsen haft ett flertal möten med företrädare för Varbergs
Kommun för att slutgiltigt nå en överenskommelse om övertagandet och ekonomin kring
byggnationen. Vid ett av mötena var även Ingemar Carlsson och Henrik Björnberg
närvarande.
Varbergs kommun har presenterat ett avtalsförslag som innebär att Getterön Marinas del av
kostnaden, ca 250.000:-, för spolplattan frikopplas från arrendet för det område där den är
placerad. Avbetalningstiden är 10 år. Arrendekostnaden för området kvarstår vid ca 10.000:-.
Mötet beslutar att uppdra åt styrelsen att teckna avtal enligt redovisade villkor.
3. Muddring vid servicekajen.
Styrelsen har låtit muddra vid service- och mastkranskajerna. Djupet är nu ca 3 meter.
4. Ställplatsen för husbilar.
Frågor ställdes till styrelsen avseende skötseln av ställplatsen. Hasse Thomasson, som är
den i styrelsen som ansvarar för ställplatsen, redogjorde för hanteringen. Den därpå följande
diskussionen resulterade i att styrelsen fick i uppdrag att se över skötseln av ställplatsen
inför 2017 och ta fram tydligare regler.
5. Ytterligare båtskjul på uppställningen.
På fråga om GM planerar att låta bygga ytterligare båtskjul på uppställningsplatsen
meddelades att det numera är andra regler som gäller avseende markundersökningar och
saneringar inför byggnation. Kostnaden för att låta göra det är så hög att det omintetgör
vidare planer av skjulbyggande.
6. Nordisk Seglats
Roy Magnusson informerar om Nordisk Seglats som 2017 skall anlöpa Varberg.

Ingemar Carlsson lovordade de intensiva och klargörande diskussioner som varit under
mötet och poängterade vikten av att de görs vid möten där de leder till utveckling av
föreningens verksamhet.
§9

Mötets avslutande
George Nilsson gjorde en mycket uppskattad redovisning av Getterön Marina och dess
medlemmar, besökande gästbåtar och husbilar.
Mötets ordförande Hans Bengtsson framförde ett stort tack från medlemmarna till anställda,
styrelse och övriga funktionärer och förklarade mötet avslutat.
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