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Tranholmen	  den	  11	  juni	  2015	  
	  
	  
Kallelse	  till	  årsstämma	  för	  Tranisbryggan	  Ek.	  För.	  	  	  
	  
Sommaren	  är	  här	  och	  det	  är	  dags	  för	  årsstämma.	  I	  år	  är	  det	  inte	  planerat	  för	  städdag,	  men	  vi	  kommer	  
utlysa	  två	  dagar	  i	  aug-‐sep	  då	  vi	  lämnar	  ut	  nya	  nycklar	  eftersom	  låset	  ska	  bytas	  ut.	  
	  
Under	  året	  som	  gått	  har	  vi	  haft	  en	  del	  händelser	  som	  vi	  tar	  på	  största	  allvar.	  ”Friliggare”	  som	  
använder	  medlemmars	  båtplatser,	  hinder	  som	  gör	  att	  man	  inte	  kan	  passera,	  delar	  av	  anläggningen	  
har	  gått	  sönder	  m.m.	  Vi	  kommer	  därför	  att	  skärpa	  tonen	  så	  att	  ordningsreglerna	  följs,	  vår	  
hamnkapten	  hjälper	  alla	  som	  vill	  lära	  sig	  mer	  om	  hur	  man	  förtöjer.	  Nytt	  lås	  ska	  installeras	  och	  
medlemmar	  får	  kvittera	  ut	  två	  nycklar	  per	  hushåll	  till	  självkostnadspris.	  
Kontakten	  med	  Stockholms	  Stad	  är	  fortsatt	  bra,	  problem	  med	  fordon	  som	  parkerat	  i	  vägen	  för	  vår	  
passage	  ska	  vara	  åtgärdat.	  
	  
Under	  året	  har	  två	  platser	  överlåtits	  till	  nya	  medlemmar,	  en	  medlem	  har	  lämnat	  över	  sin	  plats	  till	  
föreningen	  och	  en	  medlem	  har	  uteslutits.	  
Vi	  kommer	  fortsättningsvis	  uppmuntra	  medlemmar	  att	  dela	  sina	  platser	  eller	  hyra	  ut	  i	  andra	  hand	  till	  
Tranholmare	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  styrelsen	  är	  informerad	  och	  att	  alla	  har	  undertecknat	  våra	  
ordningsregler.	  
	  
Vi	  har	  dragit	  ut	  vågbrytaren	  vid	  två	  tillfällen	  för	  att	  plats	  nr	  17	  och	  35	  ska	  kunna	  användas	  men	  tyvärr	  
fungerar	  det	  inte.	  Därför	  har	  vi	  två	  alternativ	  att	  ta	  ställning	  till	  på	  årsmötet	  där	  vi	  antingen	  tar	  
ytterligare	  kostnader	  för	  att	  förlänga	  spången	  och	  flytta	  förankringen,	  eller	  tar	  bort	  två	  båtplatser.	  
Mer	  info	  om	  detta	  finns	  bilagd.	  
	  
Vi	  kommer	  att	  ansöka	  om	  förlängning	  av	  vårt	  tillfälliga	  bygglov	  och	  när	  det	  är	  möjligt	  ansöka	  om	  
permanent	  bygglov.	  Planerna	  för	  exploateringen	  av	  Kolkajen	  i	  Ropsten	  dröjer	  men	  byggstart	  planeras	  
2018.	  Information	  finns	  på	  hemsidan:	  http://bygg.stockholm.se/Alla-‐projekt/norra-‐
djurgardsstaden/Flytta-‐hit/Hjorthagen/	  	  
	  
Årsstämman	  kommer	  att	  hållas	  på	  logen	  lördagen	  den	  27	  juni.	  Vi	  börjar	  kl.	  10.00	  och	  hoppas	  att	  med	  
god	  marginal	  vara	  klara	  på	  en	  timme.	  	  
	  
Välkomna	  önskar	  vi	  i	  styrelsen!	  
	  
Erik	  Angervall,	  kassör	  
Pelle	  Lindqvist,	  hamnkapten	  
Camilla	  Flink,	  ordförande	  
	  
	  
Bilagor	  
Kallelse	  till	  årsstämma	  	  
Dagordning	  för	  årsmötet	  	  
Ekonomisk	  översikt	  
Förslag	  till	  ny	  styrelse	  
Båtplatsfördelning,	  förslag	  1	  &	  2	  med	  ritning	  
Stadgar	  och	  ordningsregler	  finns	  publicerade	  på	  webben,	  www.tranisbryggan.se
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Dagordning	  för	  Transbryggans	  årsmöte	  den	  27	  juni	  2015	  
	  
	  
1	  Föreningsstämmans	  öppnande.	  
	  

2	  Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  vid	  mötet.	  
	  

3	  Godkännande	  av	  stadgeenlig	  dagordning.	  
	  

4	  Fastställande	  av	  röstlängd.	  
	  

5	  Val	  av	  en	  eller	  två	  justeringspersoner.	  
	  

6	  Fråga	  om	  ordinarie	  föreningsstämma	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  
	  

7	  Information	  från	  styrelsen	  
	   Status	  på	  befintlig	  av	  brygganläggning.	  
	   Budget	  och	  ekonomisk	  översikt	  
	   Förslag	  på	  ny	  styrelse	  
	   Båtplatsfördelning	  förslag	  1	  &	  2	  	  
	  

8	  Styrelsens	  årsredovisningshandlingar	  jämte	  revisorernas	  berättelse.	  
	  

9	  Fastställande	  av	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  samt	  beslut	  med	  anl.	  av	  årets	  vinst	  eller	  förlust.	  
	  

10	  Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  
	  

11	  Nya	  medlemmar	  väljs	  in	  (formellt	  ett	  styrelsebeslut)	  	  
	   Dan	  Wermé	  
	   Daniel	  Peterson	  
	  

12	  Eventuella	  arvoden	  till	  styrelseledamöter,	  suppleanter	  och	  revisorer.	  
	  

13	  Fastställande	  av	  antalet	  styrelseledamöter	  och	  suppleanter.	  
	  

14	  Val	  av	  styrelseledamöter	  och	  eventuella	  personliga	  styrelsesuppleanter.	  	  
	  

15	  Val	  av	  en	  ordinarie	  revisor.	  
	  

16	  Fråga	  om	  revisorssuppleant	  skall	  väljas.	  
	  

17	  Val	  av	  eventuell	  revisorssuppleant.	  
	  

18	  Antagande	  av	  budget,	  verksamhetsplan	  och	  riktlinjer	  för	  det	  kommande	  året.	  	  
	  

19	  Motioner	  från	  medlemmarna.	  
	  

20	  Övriga	  frågor.	  
	  

21	  Föreningsstämmans	  avslutande.	  
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Avgående	  styrelsens	  förslag	  på	  ny	  styrelse	  
	  
	  
Avgående	  styrelse	  (2014-‐2015)	  
Jens	  Helmersson,	  sekreterare	  
Camilla	  Flink,	  ordförande	  	  
Pelle	  Lindqvist,	  hamnkapten	  
Erik	  Angervall,	  kassör	  
	  
Thomas	  Andersson,	  revisor	  
	  
	  
Förslag	  på	  ny	  styrelse	  (2015-‐2016)	  
Camilla	  Flink	  (omval)	  
Pelle	  Lindqvist	  (omval)	  
Erik	  Angervall	  (omval)	  
	  
Revisor:	  Thomas	  Andersson	  (omval)	  
	  
	  
Externa	  resurser	  (2015-‐2016)	  
Karin	  Eriksson,	  kassör	  (ej	  medlem	  i	  föreningen)	  
	  
Carina	  Linné,	  webbredaktör	  (medlem)	  
	  
Som	  komplement	  till	  styrelsen	  har	  vi	  även	  startat	  en	  bryggkommitté	  och	  den	  består	  av	  Pelle	  
Lindqvist,	  Janne	  Wogel	  och	  Mattias	  Hjort	  som	  alla	  är	  medlemmar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


