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Protokoll fört vid det gemensamma styrelsesammanträdet för Stenbräcka ideella
förening och EFS Ungdomsgårdsförening den 26:e sept. 2018 kl.1830 – 2100.
Plats: Möllebackskyrkan, Karlskrona.
Närvarande
Stenbräcka Ideella förening:
Eva Röder
Lennarth Sjöström
Jan Karp
Daniel Aasen
Billy Peltonen
EFS Ungdomsgårdsförening:
Ingemar Olofsson
Lennarth Sjöström
Kristoffer Gustafsson
Daniel Aasen
Leif Gustafsson

ordf.
kassör

ordf.
kassör

Adjungerad:
Björn Pettersson

förest. sek.

§ 1.

Mötet öppnades av Stenbräcka Ideella förenings ordförande Eva Röder.

§ 2.

Föredragningslistan godkändes.

§ 3.

Till ordförande för mötet valdes Eva Röder och till att justera protokollet
valdes Jan Karp.

§ 4.

Rapporter från sommaren 2018:
Rapport Föreståndaren:
Midsommarfirande tillsammans med Tjurkö intresseförening.
En avbokad grupp från Jugendreiser minskar årets beläggning.
Björn och Eva avtackade tidigare ordförande Veste som avgick ur
Stenbräcka ideella förenings styrelse i mars.
Den 9 juli hade vi inbrott på kontoret i huvudbyggnaden, bytet blev 16067
kontanter + 150 €
Årets arbetsinsats bedöms hamna på 48-52 SIF-UGF
Diskmaskinen har efter lång o trogen tjänst gett upp, en bättre, begagnad
har inköpts.
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4 begagnade bäddsoffor i skinn har köpts in och placerats i Västrabos
samlingssal.
Förfrågan om att ta emot Konungshamns missionshus från EFS distrikt har
inkommit, styrelserna är informerade och försiktigt positiva, mer underlag
för beslut kommer att presenteras vid senare möte.
Föreståndaren har varit på EFS medarbetardagar i Israel.
Anders Sjöberg höll i bibelundervisning och Irén Kärrbrant guidade.
Resan började i Haifa och fortsatte till Golanhöjderna, Tiberias vid
Gallileiska sjön, Magdala, Qumran, Döda havet, Betlehem, för att avslutas
i Jerusalem. Föreståndaren tackar för att ha fått denna möjlighet att delta.
Rapport Kassören:
Den preliminära rapporten för Stenbräcka ideella förening visar på -19 200
före avskrivningar o räntor och för EFS ungdomsgårdsförening på 5 000
före avskrivningar o räntor. För att få upp resultatet är det svårt att minska
utgifterna, de är förhållandevis låga, däremot behöver vi öka bokningarna
framförallt under vår och höst.
Årets presentation avslutades med att Kristoffer visade drönarbilder tagna
över våra båda gårdar.
§ 5.

Budget för Stenbräcka ideella förening:
Bokningar för 2018 ser bra ut, vi har 3 grupper från Jugendreiser och en
del svenska konfirmandgrupper runt midsommar.
Vi har inga större planer på renoveringar eller underhåll under 2019.
Prissättningen överläts till AU för att sedan ligga till grund för budgeten
som presenteras på Höststämman.
En preliminär budget som visar på ett nollresultat före avskrivningar och
räntor uppvisades.

§ 6.

Arbetet med att omforma Stenbräcka ideella förening har fortgått under
vår o sommar med träffar i den tillsatta arbetsgruppen och med träff med
EFS distriktsekonom Sven e Johansson. Utifrån dessa diskussioner har
följande förslag framkommit:
Andelskapitalet skrivs av till 0 kr av samtliga delägare och andelsägandet
upphör.
Alla tidigare andelsägare erbjuds att vara medlemmar i den ”nya” ideella
föreningen i förslagsvis 15 år och att man ”tar en del av nuvarande
andelskapital” och gör om det till medlemsavgift under dessa åren. Efter
15 år erlägger respektive församling/pastorat/förening avgift på vanligt vis
om de önskar fortsätta som medlem.
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Bokningsrabatten med 25 % på hyran skall finnas kvar för nuvarande
medlemsgrupper.
Vid en eventuell kommande försäljning så fördelas försäljningssumman på
följande sätt efter nuvarande ägarfördelning. 27 % går till Sv. Kyrkans
Stift och 73 % går till EFS Riks i Uppsala.
Styrelserna beslöt att lägga fram detta förslag till Höststämman:
§ 7.

Höststämman beslutades till den 28/11 i Möllebackskyrkan kl. 18:30.

§ 8.

En förfrågan har kommit från Tjurkö intresseförening om att inköpa en
hjärtstartare tillsamman med PRO, Björn håller kontakt med
Intresseföreningen och framför våra önskemål om att dels ansöka om
bidrag från kommunen och dels att den bör vara placerad vid receptionen
under badsäsongen.
Arkipelagrutten har önskemål om att anlägga en knutpunkt för
kajakpaddlare vid Hägnan. Styrelserna ser positivt på detta då det kan öka
vår beläggning på camping och i stugor.

§ 9.

Nästa styrelsemöte blir Stenbräcka ideella förenings AU som träffas den 7
nov. kl. 11:30 hos Björn. Beslut togs även om att ev. träffas till ett nytt
gemensamt styrelsemöte den 4/12 i Möllebackskyrkan kl. 18:30 för att
hantera beslut som kommer att tas på Höststämman.

§ 10.

Mötet avslutades.

…………………….
Björn Pettersson sek.

……………………..
Eva Röder ordf.

…………………
Jan Karp just.

