2013-11-20
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELESMÖTE MED
BÄCKFJÄRDENS INTRESSEFÖRENING
Plats: Hemma hos Roger Frisk
Tid: 2013-11-20
Närvarande:
Roger Frisk (RF), Sven Hedlund (SH), Ivan Gidmark (IG),
Tommy Johansson (TJ), Erik Öfverdahl (EÖ) och Bo Östman (BÖ)
1

Mötets öppnande
RF hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Godkännande av dagordningen
Redovisad dagordningen godkändes med följande justeringar.
Två punkter tillkom benämnda 9 och 10

3

Föregående mötesprotokoll
Inget att erinra protokollet är ok.

4

Sandlågan Daniel Johansson
Lotsen Daniel var inbjuden för att informera om vad som gäller
ang. prickningen i Sandlågan.
Efter diskussioner om vad som gäller mot Sjöfartsverket och hur det skall
mätas i deras system kallat Posejdon enades styrelsen att prickarna tas bort
från sjökorten pga av att farleden ändrar form så ofta.
Daniel tog på sig att lämna detta besked till Sjöfartsverket.
Styrelsen har fortsatt ansvaret för prickningen
Prickningen måste ligga i rak linje utan att något hinder finns emellan dessa.
IG tar kontakt med Vågnäs Båtklubb som har båt som lämpar sig vid arbete
med prickarna för att ev hyra den vid sådana arbeten.
RF tar även kontakt med Siv Sandberg på Öviks kommun för att föra en
dialog ang. ansvaret för utprickningen av farleden.
TJ för in på hemsidan att prickningen i farleden är justerad till rätt nivå under
tiden 15/6 till 15/9 årligen.
Prickar som lossnat och ligger mot land hämtas in till land av SH.
EÖ lovade att sköta om prickning av farleden via båtklubben.
SH lovade att sköta om så att vikter och prickar finns vid båtkajen i samband
med prickningsarbeten i farleden.
RF kontaktar alla båtklubbar i bäckfjärden beträffande gällande tidpunkter då
prickningen är giltig.

5

Ekonomisk redovisning
Föreningens kapital 2013-10-13 var 461 7723:-

6

Placering av kapital
Efter för diskussion enades styrelsen att ca 400 000:- placeras så att
avkastningen blir bättre, ev låsning på begränsad tid är ok. BÖ fick i uppdrag
att titta över detta och komma med olika förslag.

7

Medlemsrapport
I dagsläge har föreningen ca 350 betalande

8

Planering inför 2014
Under våren skall prickning av farleden Sandlågan uppdateras.
RF kollar upp med vår kontaktperson på Öviks kommun om hur vi kan få
info om fastighetsägarbyten samt omfattning av nya fastigheter som byggs
upp.
Nästa styrelsemöte hålls 2014-04-09 klockan 18.30 hos TJ.
Bestämdes att årsmötet skall hållas den 21/5 2014 klockan 18.30.

9

Enkät
Sammanställningen läggs ut på föreningens hemsida.
Styrelsen bestämde att vattenprover skall tas på två ställen i Bäckfjärden
vartannat år och resultatet läggs in på hemsidan.
Som information är att Länsstyrelsen även utför vattenprover.

10

Övriga frågor
BÖ anmälde att en person som köpt Sund 5:36, Sören Back har ansökt om
medlemskap. BÖ meddelar att det är ok och att avgiften för 2014 är ej betald
av förra fastighetsägaren.

11

Avslutning
Mötet avslutades och ett stort tack till RF för det goda fikat som han bjöd på

Vid protokollet

Justerare

Tommy Johansson

Roger Frisk

