Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Tisdagen den 29 maj, 2018
Lokal; Ängstugan

Närvarande; Claes G Hansson, Stellan Hallström, Rahul Lantz (från §10), Hanne
Maeland Lena Timby och Marianne Åström
Frånvarande; Bo Johansson

§1

Mötets öppnande
Möte öppnades.

§2

Val av sekreterare
Undertecknad valdes till sekreterare.

§3

Val av justerare
Hanne Maeland valdes till att justera dagens protokoll.

§4

Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Föregående mötesprotokoll
Kort genomgång av föregående mötesprotokoll daterat 2018-05-05.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§6

Rapporter
1. Ett kodlås som är enkelt att hantera bör införskaffas till den ny införskaffade
sjöboden som kallas Bosses sjöbod. Alla i styrelsen bör ha tillgång till att kunna
öppna sjöboden. Under
säsong bör koden bytas 1 gång i månaden.
Vilken typ av lås som skall införskaffas är ej ännu ordenligt utredd.
2. Sjöboden behöver lite möbler till invigningen. Stolar finns att ta av i
Ängstugan, 12 stycken tas därifrån. Marianne donerar ett bord.

3. Datum för "Öppet Hus" av sjöboden ändrades till söndagen den 10 juni, kl.
15.00-17.00. Lite dryck och tilltugg bör inhandlas.
4. Hyresavtal vad gällande båtplatser diskuterades. Följande gäller för
innevarande år och kommer att ligga till grund för de skriftliga hyresavtalen.
Behörig att ansöka om hyra av båtplats skall vara både fastighetsinnehavare i
Sannäs med omnejd och medlem i Föreningen Samarbete i Sannäs.
Båtplats hyres på ett år. Avgiften för 2018 är 4 500 kr. Uppsägning av
båtplatsen görs 3 månader innan nästa hyresperiod infaller. I annat fall löper
hyrestiden ytterligare ett år.
Sker uthyrning av båtplatsen i andra hand, har man förverkat sin hyresrätt.
Sju båtplatser finns. Sex av dessa är uthyrda men förhoppningsvis blir den
sjunde uthyrd till sommaren.
Nästa år kommer en kölista att göras till de eventuella lediga båtplatserna.
Badstege bör inhandlas till bryggan utanför sjöboden.
Onsdagar bör sjöboden vara tillgänglig för alla under sommarsäsongen.
Sjöboden kan hyras av föreningsmedlemmar för privatbruk till en kostnad 200
kr.
5. Anslag till invigningen den 10 juni mellan kl 15-17, Midsommarfirandet den
22 juni, Räkfesten den 19 juli bör göras och även ett anslag om att sjöboden är
tillgänglig onsdagar för alla föreningsmedlemmar och att sjöboden går att hyra
för privat bruk för en kostnad på 200 kr. Sonia Sundevall tillfrågas om hon är
villig att göra anslag. Hon är duktig på lay-out och gör fina anslag.
5. Utredning av elkostnader, vad gällande andra sjöbodar som är uppkopplade
på samma elnät som föreningens sjöbod. En elkostnad på 1000 kr per år har
debiteras de som är uppkopplade på samma elavräknare.
§7

Medlemsregister
Ett bättre medlemsregister bör upprättas. Rahul får i uppdrag att utarbeta ett
bättre register för att lättare kunna kontrollera vilka som betalar sina
årsavgifter.

§8

Tältresning
Resning av tältet lördagen den 16 juni kl. 9.30.

§9

Midsommarfesten

Anslag till midsommarfesten diskuterades. Marianne och Hanne åttog sig att
inhandla varor till midsommar. Vid nästa styrelsemöte beslutas vad som
behövs inhandlas.
§10

Räkfest
Räkfest planeras till den 19 juli, kl. 18.30

§11

Övriga frågor
Rishögen på Ängstugans plan bör forslas bort. Kommunen/hamnbolaget anser
att det är utanför deras ansvarsområde.
Lena tar kontakt med Björn Dahlberg om han kan göra en lämplig skylt till
sjöboden. Sjöboden har alltid kallats "Bosses sjöbod". Därför ansåg styrelsen
att det namnet på sjöboden var självklart.

§12

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till lördagen den 16 juni, kl 9.30 i samband med
tältresningen.

§13

Mötet avslutades.

Vid protokollet
Marianne Åström
Sekreterare

Claes G. Hansson
Ordförande

Justerare
Hanne Maeland

