
    

Protokoll Styrelsemöte 2010:2
Tid: tisdagen 17/3  2010, kl: 1830

Plats: Billes i Norsholm.

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Kenth Högstedt, Roger
Karlsson, Harald Mårtensson och Jan Nyman 

§ 1
Sture hälsar oss välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2
Vi godkände föregående mötes protokoll 2010:1 (10-01-19).

§ 3
Janne redovisade det ekonomiska läget. Ca 100 000 i kassan utöver de 40 000 som är depositioner.
Kommande räkningar är, amortering och ränta för nya bryggan och medl. avg. till SBU/ÖBF.
Alla medl. har betalat enl. fakturering.
Janne föreslår att vi ska skicka ut fakturor och andra utskick som e-post fortsättningsvis. Detta för att spara på
portokostnaden. Vi beslöt att ta upp detta på årsmötet.

§ 4
Den 25/1 upptäcktes en stor elförbrukning i båt på uppläggningsplatsen, den var på 700W. Båtägaren är kontaktad och
kommer att faktureras vinterns förbrukning, enl. överenskommelse med Sture.

§ 5
Sture redovisade inkommen post: från Svenska Sjö med en reklam DVD, samt diverse annan reklam.

§ 6
Sture redovisade tack från ÖBF för att årsrapporten gjorts i tid och premierats med biljetter till båtmässan. Protokoll från
möte 21/11 samt årsmöteshandlingar ÖBF och Båtriksdagshandlingar från SBU.

§ 7
Sture redogjorde från klubbmöte med Göta kanalbolag. Få klubbar deltog. Rustning av kanalens slitna delar det viktigaste
tillsammans med marknadsföring. Trafiken 2009 lika stor som 2008 vilket var mycket bra p.g.a. konjunkturläget. Nytt för
2010 är att man kan beställa trafikinformation via sms. Kanalbolaget kommer att fira 200 årsjubileum av det ursprungliga
privilegiebrevet, med många aktiviteter under årets säsong. Bl.a. kommer Erik Nordwall att gå en tur i kanalen och då
göra ett stopp med prominenta gäster i Norsholm. Det kommer även att bli ett vedupplag i Norsholm för kommande turer.

§ 8
Senaste klubbaktiviteten var ett besök av Janne Hult som pratade säkerhet 10/3.

§ 9
Genomgång inför årsmötet. Bosse beställer korv och kokar den tillsammans med Birger. Verksamhetsberättelsen
undertecknades av de närvarande.

§ 10
Magnus meddelade att Bryggruppen hållits ett bryggmöte 9/2, protokoll biläggs detta protokoll.

§ 11
Nästa styrelsemöte håller vi den 13/4 2010  kl 18.30. Vi kallar då även till kranförarmöte.

§ 123
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr. Sture Bång. ordf.


