Föreningen Bjerreds Saltsjöbad årsmöte 2011
Styrelsens motioner
1. Stadgeändring i Stadgar för Föreningen Bjerreds Saltsjöbad § 14 st 1
avseende tidpunkt för årsmöte:
Nuvarande lydelse:
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Föreslagen ny lydelse:
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Motivering:
Styrelsen och revisorn känner en press i att hålla årsmöteshandlingarna klara inför
årsmötet med de tidsfrister som föregår årsmötet om detsamma skall hållas senast i
februari. Många av styrelsens ledamöter och medlemmar är bortresta under vecka 8
och ”februarivecka 9” faller t o m nästan bort eftersom februari är en kort månad med
oftast endast 28 dagar.
2. Depositionsavgift för badarmband skall tillfalla Föreningen fr o m 2012.
Medlemmen skall fortsättningsvis köpa sitt badarmband.
Nuvarande system med depositionsavgift för badarmband utgör en önödigt stor
admnistrationsuppgift för Föreningen. Föreningen har en skuld gentemot medlemmar
och tidigare medlemmar som har kvar sina badarmband. Föreningens kostnad för
inköp av badarmbanden motsvarar i stort depositionsavgiften.
Vi erbjuder medlemmar och ickemedlemmar återbetalning 100:-/badarmband mot att
desamma återlämnas efter utgången av innevarande betalningsperiod för nu betalande
medlemmar som inte vill kvarstå och senast 2011-12-31 för ickemedlemmar som
innehar badarmband. Därefter tillfaller badarmbandsdepositionen Föreningen.
Dessförinnan kan medlemmar aktivt medge efterskänkande av depositionsavgiften.

Medlemmars motioner
1. Förslag ang. solpaneler från Märta Rosenlind
”Vill härmed uppmärksamma styrelsen på tidigare framförda förslag om
solpaneler. Kallbadhusets läge och yttre exteriör är synnerligen lämpat för
att genom solpaneler ta del av solens värmande kraft. Solpaneler kan ses
som "i tiden" vilket stämmer bra med tanken bakom Kallbadhuset.
Styrelsens svar/förslag
Den nyss installerade golvvärmepumpen som ävenledes kan förvärma (värmepatron)
varmvattenberedaren är solcellskompartibel. Men investeringskostnaden måste ställas
i relation till nyttan. Solvärmen kan främst utvinnas under sommarmånaderna när
elkostnaden är som lägst. Solcellernas placering får inte störa det estetiska intrycket på
kallbadhuset. Det finns också praktiska hänsynstaganden såsom byggnadens
takutformning; solpanelerna bör placeras så nära lagringskällan som möjligt.
Styrelsen avser att titta närmare på solpanelslösningen Styrelsen har redan kontakter
med ett par solpanelsleverantörer.

