Protokoll fdrt vid
F6reningen Samarbete i Sanntis
Lordagen den 5 maj, 201.8
Lokal; Angstugan

lnnan styrelsem<itet inspekterade styrelsen den av f6reningen
fdrvdrvade sjdboden, bryggan och de sju tillh6rande
b6tplatsern a.

Ndrvarande; Claes G Hansson, Stellan Hallstrcjm, Rahul Lantz, Lena Timby
och Marianne Astr6m

Frinvarande; Hanne Maeland och Bo Johansson
61

M6tets 6opnaryle
M6te 6ppnades.

$2

Val av sekretera re
Undertecknad valdes till.sekreterare.

93

Fastdlla nde av dagordnins

Dagordningen faststiilldes.
S4

Val av iusterare

Stellan Hallstrdm och Rahul Lantz valdes till att justera dagens
p rotokoll.
6q

F6resSende m6tesprotokoll

Kort genomgeng av f6regiende m6tesprotokoll daterat 201g-03-03.
Protokollen godkdncles och l&es ti]l handlingarna.
56

ArsmcjtcgBrotokoIle!
Protokollet fr6n ersmdtet 2018-03-30 avhandlades och inga
invii nd n inga r fa n rrs.

57

Rapporter
Arrend ekontraktet och vilka arrendekostn a der f6reningen fir genom
det nya arrendet. Den totala a rrendekostnad en ar 21 35g kr.

lntiikterna fdr bStplatserna kommer att dverstiga denna summan,
Sjdboden som styrelsen bescjkte innan m6tet var en positiv upplevelse
f6r alla ndrvarande, viilbibehdllen bod, fin brygga och sju bra

bitplatser.
lnformation av kallelse fr6n Kuststdm ma n/Skii196rdsrid et.
6verldmnat av behcirighet som kassdr till Rahul kommer att ske si fort
Stefan och Rahul kan gdra ett gemensamt besok pi Tanums Sparbank.
Under punkten civrigt diskuterades vad som skall g6lla vid uthyrning av
b6tplatserna. Vem skall fi hyra en bitplats och hur skallturordningen

till b6tplats 96 tillviiga?

En sak var alla civerens

om att behorighet till att
f6 hyra b6tplats krdvs medlemskap iforeningen och vara
fastighetsdgare inom Sanniis omrSdet. En kdlista kommer att
u p prettas.
Rahul skall utreda hur elkostnaderna debiteras och vilken

faktureringsadress elbolaget har som giiller foreningens elriiktningar.

58

BStplatsavgiften bestdmdes for 20L8 till 45OO kr. Vilket innebdr in
intdkt for f6reningen pe 31 500 kr for 20j.8.

59

ytterligare frigor angAende sjdboden avhandlades.
Vilket typ av lds
skall installeras sd att den blir praktiskt tillgiinglig fcir alla medlemmar,
som vill disponera sj6boden. P6llarna tlll bitarna b<jr rustas upp och
griras av kunnig anlitad personal.

510

Aktivitets

p la n e

n

Stiiddagen avhandlades. Anslagstavlorna har snyggats upp av Claes.
Bjorn Dahlberg ettagit sig att ytterligare laga Folkes Bro. Terje Hauger
har tagit p6 sig att utveckla framkomligheten ned mot det gamla

tegelbruket. Onskem6lfinns om att miila kuren vid dansbanan och
vindskivorna.
Datum fdr teltresning inte fasstdllt dnnu.

Midsommarfirandet kriiver att ett antal personer vervas som
funktiondrer. Inkcip, ansvarig f6r v6fflor och kaffe, bjcirksly till

midsom ma rste ngen m m.
$11

Beslots att

"0ppet Hus" fcir sj6boden skall

dga rum den 2

juni mellan

14.00-16.00. Annonsering kommer p6 anslagstavlorna och p6
fdren ingens hemsida.
S12

Neste mdte bestemdes till tisdagen den 29/5 kl. 16.30

513

Mdtet avslutad

es.

Vid p rotokollet
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