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Närvarande: Elisabeth Malm- Butke (EMB), Anita Linde (AL), Ann-Marie Svedin (AMS), Göran
Artman (GA), Björn Linde (BL), Axel Johnsson (AJ)och Erik Gustafsson (EG).

1. Nyvalde ordföranden Axel Johnsson öppnade mötet och hälsade alla deltagarna välkomna.
2. Föreliggande dagordning godkändes.
3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
4. Ekonomisk ställning.
Den ekonomiska ställningen presenterades av EMB. Behållning per 31/8 2015 visar 10 317kr.
Fråga uppkom om elektroderna till hjärtstartern skall bytas varje år. GA undersöker om så är fallet.
På DIKs årsmöte uppkom fråga rörande nivån på driften av Havsbris. Mötet konstaterar att
årsdriften är rimlig på en nivå kring 85tkr. El/vatten/sopor och försäkring svarar för ca 55tkr.
5. Utförda investeringar/underhåll. Följande har utförts eller är pågående;
Reparation/rengöring av klinkergolv.
Vattenskada på blå ytterdörr. Se pkt 7.
Nytt vattenrör för inkommande vatten.
Nytt lås till ytterdörr. Se pkt 7.
Fiberinstallation.
Källsortering.
Nytt bokningssystem. Se pkt 9.
Omläggning av trekanten vid entrén.
6. Fortsatt underhållsbehov 2015/2016.
Interiör målning av vägg och trappsida vid trappan samt ovanför öppna spisen. Utföres av EG.
Service av värmepump. Beställes av GA.
7. Lås och garanti för ytterdörren.
Skadeärendet på den blå ytterdörren är ej uppklarat, men skall genomföras av entreprenör som
garantiåtgärd.
Nytt elektroniskt lås är inköpt och installeras inom kort. Mötet beslutade att 5 koder skall finnas.
Dessa är; en styrelsekod, en för båtklubbens nattvakter, en för seglarskolan, och för Christian och
för uthyrning av Havsbris.
8. Ny skrivare
Ny trådlös skrivare är installerad och fungerar. Reservtoner köps in av EG.
9. Utvärdering av 2014/2015 års uthyrning av Havsbris.
Uthyrningen ungefär på samma nivå som föregående år. AL framförde att 2 önskemål i
bokningssystemet inte ännu fungerar, vilka skall åtgärdas av Daniel. Det ena är att namn visas på
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vilka som bokat Havsbris och det andra är att respektive klubb skall kunna framtidsboka Havsbris före
1 december.
Att boka en sammanhängande ”period” fungerar nu.
10. Uthyrningspriser.
Ingen justering av uthyrningspriser 2015/2016.
11. Uthyrningsregler.
Ingen förändring/tillägg av regler.
12. Övriga frågor.
Mikael Halling ansluter till mötet och önskar framföra en frågeställning till styrelsen. Mikael
ifrågasätter hur styrelsen i Havsbris ser på fortsatt uthyrningsverksamhet av lokaliteterna. Mikael
framför att han personligen konfronterats med och från andra hört att efterstädning av lokalen inte
varit tillräckligt bra utförd. Synpunkterna har, enligt honom, dels rört sig om petitesser att klaga på
dels på det sätt och hur formuleringarna av synpunkterna framförts på. Att det finns regler för hur en
efterstädning skall ske har Mikael inga synpunkter på. Mikael anser å det starkaste att
uthyrningsverksamheten kan riskera att markant minska om inte inte en mer ”kundvänlig” attityd
införs. AMS stämmer in i vad Mikael framför och nämner ett par exempel.
Övriga har en helt annan uppfattning eller känner inte till någonting om det uppkomna
ifrågasättandet.
Styrelsen tar till sig kritiken och skall se om fel begåtts och i så fall korrigera för framtiden.
Mikael Halling lämnar mötet.
Mötet beslutar att ta hem en gratis tillhandahållen källsorteringkassett för att se om den kan fungera
i köket.
Mötet beslutade att utfärda en engelsk verison av instruktionerna vid sopstationen. Ansvarig GA.
Lucka ovanför kylskåpet behöver nya gångjärn. Ansvarige BL.
GA framförde information att Lars R. och Boel P.-R. skänkt ett trädgårdsbord till västveranden.
13. Nästa möte.
17 februari 2016.

Domsten, 2015-09-09
Erik Gustafsson

