
    

Protokoll Styrelsemöte
Tid: tisdagen 19/1  2010, kl: 1830

Plats: gamla posthuset i Norsholm.

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Bo Carlén, Lars Hörnström, Roger Karlsson,
Harald Mårtensson, Jan Nyman och Magnus Ohlsson

§ 1
Sture hälsar oss välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2
Vi godkände föregående mötes protokoll (09-10-27).

§ 3
Janne redovisade det ekonomiska läget. 31/12 fanns ca 20 000 disponibelt utöver de 40 000 som är depositioner.

§ 4
Sture redovisade inkommen post från Göta Kanals Vänner och Svenska Sjö, samt diverse reklam.

§ 5
Sture redovisade SBU:s julutskick med bl.a. Båtklubbs försäkrings brevet. Från Norrköpings kommun, om aktivitets
bidrag. Från LSS inbjudan till föredrag av Ola Skinnarmo. Info om enkät från Sweboat om bästa båtkommun.

§ 6
Sture redogjorde från möte med Anders Donlau och Göran Sarring. 
Avsikten är att klubben flyttas till plats närmare gamla E4, det kommer att dröja minst 1,5 år. Kranen kommer att vara
kvar och en väg anläggs längs kanalen för transporter mellan uppläggningen och kranen,
Teater i Plåthuset även sommaren 2010.

§ 7
Vi har nu fått ett justerat arrendekontrakts förslag på udden. Det löper på 10 år och avgiftsfritt. Styrelsen godkände det
reviderade arrendekontraktet och uppdrog åt Sture att underteckna.
Vi beslöt att skriva ett tilläggsavtal med de två båtar som ligger vid kajen och som inte går att försäkra på vanligt sätt. Vi
uppdrar till Birger att ta fram ett förslag på detta avtal.

§ 8
Kommande klubbaktiviteter är nu klara, 3/2 Anna Eronn och den 10/3 Janne Hult.

§ 9
Vi beslöt att Lars H. ska byta huvudsäkring från 35A till 25A, på så sätt kan vi spara ca 2400 på den fasta avgiften för
elen.
Magnus meddelade att han har en bryggrupp på gång och den kommer att presenteras på årsmötet.
Vi beslöt att föreslå årsmötet höjningar av våra avgifter och hyror, förslag skickas ut tillsammans med kallelsen till
årsmötet, vi beslöt även om förslag på sjösättnings och upptagnings tider för året. Verksamhets berättelsen gicks igenom
och kompletterades. Janne skickar ut årsmötes kallelsen, när sekr. gjort i ordning dokumenten.
 

§ 10
Nästa styrelsemöte håller vi den 2/3 2010  kl 18.30.

§ 11
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr. Sture Bång. ordf.


