Styrelsemöte i Stiftelsen Havsbris
2017-09-14 kl 19:00

Närvarande:

Erik Gustavsson, Elisabeth Malm-Butke, Göran Artman
Ann-Marie Svedin, Björn H:son Linde, Anita Linde delvis närvarande,
Ludmila Olsson delvis närvarande

§1. Ordförande Erik Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Föreliggande dagordning godkändes
§3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§4. Ekonomisk ställning och estimat 2017.
Resultatet hittills i år visar ett plus på 26 588 kr
Estimatet för resten av året blir 25 141 kr
Beslöts att vi kan använda ca 20 000 kr av årets överskott till investeringar.
§5. Suppleant för DBK.
Göran har ännu inte lyckats att hitta någon person.
§6. Utförda investeringar och underhåll.
Under året har följande aktiviteter genomförts: ny musikanläggning,
ny dammsugare, reparation av innertaket och ny belysning.
§7. Per capsulam-beslut rörande ”Havsbris vänner”
Capsulam-beslutet bokfördes och lades till handlingarna.
Ludmila Ohlsson var inbjuden till mötet för att presentera sin idé om målet med ”Havsbris
Vänner” och hur det kan drivas.
§8. Fortsatt investering och underhåll 2017.
Havsbris Vänner (Ludmila Ohlsson) fick i uppdrag att komma in med en aktuell planering
och budget för vad som bör åtgärdas in- och utvändigt för Havsbris. Därefter beslutar
Stiftelsen vad som kan genomföras, genom ett capsulam möte, om nödvändigt.
Stiftelsen beslöt att utvändigt arbete skall prioriteras.
Ludmila sammankallar efter godkännande, till de planerade arbetsdagarna, som alla
föreningarna står bakom.
Göran framförde önskemål om en framtida investering, en glasvägg på södra delen av
altanen, för att få mer lä och ett bättre utnyttjande av utrymmet.
Ett element i västra delen av stora salen måste bytas. Elisabeth kontaktar elektriker.
Ann-Marie kontaktar Tommy T. angående reparation av södra dörren i stora salen.

§9. Utvärdering av 2017 års uthyrning.
Uthyrningen har varit större än förra året, så det är en positiv trend. Allt har fungerat till
belåtenhet.
§10. Uthyrningsregler.
Inga ändringar av hyrorna beslöts.
Musikanläggningen ingår i hyran.
Instruktioner till musikanläggningen behövs, inklusive mikrofonerna. Göran kontaktar
Gregor A. om hjälp.
Uthyrningsreglerna uppgraderas och förs in med hjälp av redaktionsgruppen.
§11. Övriga frågor.
Står en stor kartong med material i arkivrummet, tillhörande musikanläggningen. Göran
tillsammans med Gregor A. åtgärdar att det kommer bort.
Vattenmätaren i brunnen kommer att bytas av NSVA enligt gällande regler.

§12. Nästa möte
Torsdagen 15/2-18 kl 19:00 i Havsbris
Domsten 2017-09-15
Björn H:son Linde
Sekreterare

