
    

Protokoll Styrelse / kranförar- möte 
Tid: tisdagen 9/9  2008, kl: 1830 
Plats: Plåthallen Norsholm. 
 
Närvarande: 

Styrelse 

Bo Andersson, Sture Bång, Bo Carlén, Birger Edelberg, Kenth 
Högstedt, Harald Mårtensson, Jan Nyman och Jan-Åke Sallermo. 
Kranförare 

Torbjörn Carlsson, Jan Edqvist, Åke Gunnebäck, Lars Hörnström 
 

 § 1 
Sture hälsar oss välkomna och förklarade det kombinerade mötet öppnat.  
 

 § 2 
Vi gick igenom rutinerna inför årets upptagningar. Konstaterade att utrustningen är OK, säkringarna 
till kranen är utbytta. Sture ska leta efter nytt batteri till traktorn, 6 volt. 
Vi påtalade att vägen är sönderkörd med mycket hålor. 
Vi fördelade ansvariga kranförare på de upptagnings dagar som vi tidigare beslutat om. 
 

 § 3 
Det formella styrelsemötet fortsatte sedan med att godkänna föregående mötets protokoll (08-05-20). 
 

 § 4 
Janne redovisade ekonomin vi har 85 000 i kassan. Vårfesten blev något dyrare än vad vi kalkylerat. 
Vi beslöt att vi ska vara noga med att betala arrendet till Kanalbolaget i tid (senast 1/12) , även om vi 
inte får någon faktura. 
 

 § 5 
Sture redovisade inkommen post från bl.a. AB Göta kanalbolag. Vi har även fått två tidningar i retur 
på grund av felaktiga adresser, en adress är rättad den andre fortfarande okänd men Janne fick i 
uppdrag att markera ej tidning tills adressen blivit rättad i registret. 
 

 § 6 
Vi konstaterade att det inte fanns något onormalt att rapportera från vårens sjösättningar. 
 

 § 7 
Sture rapporterade från sommarens samarbete med teaterprojektet, som varit lyckat. Birger hade sett 
till att det fanns ett avtal klart och att Sarring hade en försäkring. Sture fick i uppgift att meddela att 
vi är positiva till samarbete även kommande sommar om intresse finns. 
 

 § 8 
Rapport om att Magnus lagt meddelande till de båtar som ligger vid udden om att båtklubben 
arrenderar området. 
 

 § 9 
Vi beslöt att godkänna Jan-Åke Sallermo, Lars Hörnström, Harald Mårtensson och Lars-Åke Levin 
som hyresgäster under vintern i plåthallen. Dessutom får Torbjörn Lindkvist hyra plats under 
veckorna 42 och 43. Detta under förutsättning att inget akut uppkommer vid kanalinfarterna. 
 

 § 10 
Under övrigt diskuterade vi planerna på en båtlyft över E 22, vi är kritiska till om det innebär risk att 
det tar mer än en dag att gå kanalen Norsholm – Mem.. 
Birger utryckte sin positiva upplevelse av säkerhetskursen som han deltagit i, arrangerad av ÖBF i 
april i samarbete med SSRS i Arkösund. 
 

 § 11 
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. Nästa möte blir den 28/10 2008 
 
 
 
 
 

Harald Mårtensson, sekr.     Sture Bång. ordf. 


