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Protokoll fört vid ordinarie höstmöte 2018-10-24 
 

 
§ 1 Ordförande Johan Bräutigam hälsade drygt 40 medlemmar välkomna och 
 förklarade höstmötet öppnat.  
 
§ 2 Fastställdes att höstmötet var stadgeenligt utlyst. 
 
§ 3 Valdes Arne Wiklund och Sten Jonsén  till justeringsmän tillika rösträknare.  
 
§ 4 Valdes Johan Bräutigam att leda dagens möte. 
 
§ 5 Valdes Lars Afzelius att vara mötets sekreterare. 
 
§ 6 Fastställdes på mötet föreslagen dagordning.   
 
§ 7 Redovisade sekreteraren de viktigaste punkterna på 2017 års höstmöte 
 
§ 8 Motioner till höstmötet. Inga motioner har lämnats in.  
  
§ 9 Information från styrelsen 
 1. Ekonomi  
 Redovisades aktuellt läge avseende intäkter och kostnader. Konstaterades att 

utfall mm följer fastställd budget.  
 Beslöts att vid kommande årsmöte behandla en fakturafråga angående 

återlämning av båtplats när påminnelsefaktura ej betalats senast angiven 
förfallodag.    

  
 2. Miljö  
 Informerades om anledningen till nödvändiga reparationer av 

toatömningsstationen i somras.  
 Beslöts att komplettera  befintlig instruktion med extra anslag om vikten av att 

spola igenom hela slangen med sjövatten efter tömning.   
  
 3.  Årets vakthållning     
 Både bokning av vaktpass och genomförande av vaktpass har fungerat utmärkt. 

Ca fem pass har av olika skäl ställts in. Fyra medlemmar har utan att höra av sig 
uteblivit.  Inga kända stölder har skett i hamnen under de dygn som hamnen 
bevakades. 

  
 4. Hamnunderhåll  
 Endast smärre hamnunderhåll har skett. Bland annat har nya akterförtöjningar 

för gästande båtar vid mastbryggan lagts ut.   
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 5. Lyft och förvaring av tunga och/eller breda båtar 
  Önskemål har framörts från några  medlemmar  om att undersöka huruvida 

det finns möjlighet att med inhyrd mobilkran lyfta, bottentvätta och placera 
tyngre båtar inom ett avdelat område i hamnen.   

 Beslöts att styrelsen via utskick till medlemmar med båtplats  = eller > 3,5 m 

undersöker  om  ett sådant   intresse finns. Om så är fallet kan en arbetsgrupp 
bildas som undersöker förutsättningar och möjligheter för ett sådant 
arrangemang. 

  
 6.  Behov av en sjösättningsramp  för trailerbåtar  
 Beslöt att styrelsen via utskick  bland medlemmarna låter undersöka om det 

finns  önskemål eller behov av en sjösättningsramp för trailerbåtar bland 
föreningens medlemmar. En sådan tillbyggnad ska vara självfinansierad av 
nyttjarna.   

  
§ 10 Övriga vid mötet väckta frågor 
  En medlem orienterade om att ”Myggenäs Bryggor” finns på Facebook. Där 

kan medlemmarna informera varandra om aktuella händelser i hamnen mm. 
 Styrelsen informerar medlemmarna vid kommande utskick. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Dag som ovan 
 

Johan Bräutigam  Lars Afzelius 
……………………………  ………………………………….   
Johan Bräutigam  Lars Afzelius 
Ordförande   Sekreterare 
 
Justeras:   
 

Arne Wiklund  Sten Jonsén  
………………………………..  ……………………………….. 
Arne Wiklund  Sten Jonsén 
Justeringsman  Justeringsman 
 


