Näsets Badförening
Protokoll fört vid höstmöte 2015-09-20
kl 10.00- 11.30

1. Val av ordförande för mötet
Ulf Nicklasson valdes till ordförande för stämman.

2. Val av två justeringsmän
Bjarne Svantesson & Klas Elmberg

3. Godkännande av dagordning.
Medlemmarna godkände dagordningen.

4. Justering av röstlängden
Lista för påskrift skickades runt, närvaro noterades och ev. ändringar eller tillägg
justerades.

5. Fråga om mötet är lagligt utlyst
Efter förtydligande om föreningens stadgar där det påvisas minst 8 dagar innan mötet
så blev det enhälligt Ja.

6. Sommarrapport
KH redovisade för sommaraktiviteterna på stranden. Gymmix körde träningspass
under 11 veckor i sommar. Det var mycket välbesökt med näst intill 3 pass i veckan;
måndagsträning, onsdag med militärträning och torsdagsyoga. Gymmix gör detta
kostnadsfritt. Föreningen gav dock en liten gåva som tack.
Kioskens arrenadatorer hade en tuff start på sommaren då det var få besökare. Några
medlemmar uttryckte en önskan om mer flexibelt med öppettider då det hade upplevt
att kiosken inte var öppen så mycket. Dock var det positivt att det fanns möjlighet att
betala via Swish i år.
Ett förslag är att arrendatorerna kan sätta upp Swish-nummer tydligt utanför kiosken.
Då kan dagsgäster betala avgift även om kiosken inte är öppen för tillfället.
Styrelsen vädjar till medlemmarna att redan nu börjar sprida uppgifterna om
kommande sommarsäsong för att få sökande till kioskens arrende.
Ulf Nicklasson och Björn Larsson kommer att bilda en grupp som utvecklar en tydlig
arbetsbeskrivning för arrendatorerna men även där det ingår tips om ex. vad som

brukar uppskattas och inköpsställen. Enligt Stefan Lyxell ska det finnas en pärm att
utgå ifrån för ansvarig grupp.
På mötet framkom även att arrendatorerna för kiosken bör ha körkort.
Under resterande tid på året måste klubbhuset och toaletterna ha ett förråd med t.ex.
toalettpapper, pappershanddukar och städartiklar. Kerstin Seidel, Marie Engström och
Liz Ivarsson tog på sig det ansvaret.
Klubbhuset saknar en ”ordningslista” för de som lånar huset. Matts Lindgren och
Kerstin Seidel ansvarar för att en sådan sätts upp.

7. Ekonomi
Mikael Henström redovisade kort för ekonomin från sommaren 2015.
Föreningen har en positiv redovisning och kommer, i dagsläget, att gå plus 2015.
Kioskens försäljning av dagskort och säsongskort har gått bättre än väntat med tanke
på soltimmar i sommar. Skillnaden är att försäljningen av säsongskorten har varit
något lägre än 2014 och dagskorten något fler. Resultatet är 24 000 SEK, jämfört med
25 000 SEK under sommaren 2014.

8. Övriga ärenden
a) Information från hamnkaptenen
Avspolning av de storabåtarna skedde i år i Bjöla hamnen från kl.07.00
med efterföljande upptagning med kranbil i Möttvik samma dag. Enligt
hamnkapten Tomas Ornstein fungerade det bra.
Föreningens medlemmar får absolut inte spola av undersidan av sina
båtar i Möttvik. Marken, vattnet och stranden får INTE kontamineras
av giftfärg. Ingen får heller slänga miljöfarligt avfall i föreningens
soptunnor. Varje medlem måste ansvara för detta själv och lämna det
som farligt avfall, t.ex. i Näsets båthamn eller på Statoil. Möjligheten
finns också att få hjälp att spola av mindre båtar vid Reningsborgs
biltvätt vid Åkereds rodellen.
Besluten har tagits efter besök från Göteborgs miljöförvaltning.
Föreningen riskerar att bli ålagda att sanera marken om den är
kontaminerad, vilket kan bli mycket kostsamt.
Styrelsen har beslutat att justera priserna för båtplatserna. Detta för att
förbereda sig på en rejäl upprustning av båtbryggorna. Hamnkaptenen
planerar att fondera 15 000 SEK/ år, vilka kommer att öronmärkas för
detta ändamål.
Det sticker ut järn vid vissa båtplatser (plank saknas). Respektive
båtplatsinnehavare är ansvariga för att nya brädor placeras på järnen. Om
det inte sker innan årsmötet den 15 maj 2016 avlägsnar föreningen järnen.

b) Övrigt från medlemmarna
Tomas Ornstein fick uppskattning av medlemmarna för ett bra jobb
som hamnkapten.
Styrelsen tackade Bjarne Svantesson för alla de år han lagt ner i styrelsen och
med sitt arbete på stranden och som tack fick han en ”solstol” som han kan
koppla av i.
Styrelsen passade också på att tacka Bo Andersson och Lennart Udd för allt
extra arbete de lagt ner i föreningen.

9. Mötet avslutas och städdagen inleddes
Mötet avslutades.

Göteborg 2015-09-22

--------------------------------------Katarina Hånell (sekr)
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Bilagor
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Medlemsnr:
6
186
97
91
65
28
98
46
149
144
109
185
17
161
18
37
96
54
94
103
153
153
143
168
70
133
72

Namn
ANDERSSON
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