
    

Protokoll Styrelsemöte 2010:4b 
Tid: tisdagen 1/9 2010, kl: 1900 

Plats: Kapten Billes i Norsholm. 
 
Närvarande: 

Sture Bång, Bo Carlén, Torbjörn Carlsson, Birger Edelberg, 
Jan Edqvist, Åke Gunnebäck, Kenth Högstedt, Roger Karlsson, 

Harald Mårtensson, Jan Nyman,  Magnus Olsson och Jan-Åke Sallermo 
 
 
 
 

 § 1 
Sture hälsar oss välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

 § 2 
Vi godkände föregående mötens protokoll (10-04-13, 2010:3a och 2010:3b). 
 

 § 3 
Janne redovisade det ekonomiska läget, 90 000:- finns i kassan. Lånet kvar att betala. 
 

 § 4 
Sture redovisade inkommen post, bl.a: Avsägelse från revisorsuppdraget från Torbjörn Lindqvist som flyttar 
från klubben. Från Göta Kanalbolag om extra dagar för insjöbåtar. Svar från Nrk kommun om vår skrivelse om 
planförslaget. Plus div. reklam 
 

 § 5 
Protokoll från SBU / ÖBF redovisades. 
 

 § 6 
Sjösättningarna gick bra utan några problem. 
 

 § 7 
Sommarteatern har som vanligt haft föreställningar under sommaren, men inte förbokat plåthallslån inför 
sommaren 2011. 
 

 § 9 
Magnus rapporterade från bryggruppen. Tyvärr har det förekommit ett antal stölder av bränsle från båtarna. 
Bryggan lutar fortfarande, Sture tar åter kontakt med leverantören angående ofullständig leverans av de extra 
flytblocken som beställdes eftersom bryggan endast har bommar på en sida. Magnus planerar för att det ska 
finnas etiketter på platserna till nästa säsong. Det finns ett antal personer som anmält intresse för bryggplatser. 
Vi rekommenderar dem att bli medlemmar och då ordnar vi en kö för dessa. 
Vi beslöt att innan upptagningarna röja undan en del sly som växt upp på uppställningsplanen. 
Den okända båt som upptäckts på udden, beslöt vi uppdra åt Birger att anmäla som hittad till polisen.  
 

§ 10 
Sture rapporterade från möte med kommunen om planerna för området, inget nytt egentligen. 
Sture förbereder ett möte med Kanalbolaget för att säkerställa att de och vi är överens om hur villkoren med 
kommunen utformas. 

 

§ 11 
Birger undersöker möjligheterna för ett studiebesök under vintern i repslageriet i Norrköping. 
Vi beslöt att montera de extra konsolerna som finns, för att utöka platserna i maststället i Plåthallen. 
Nästa styrelsemöte håller vi den 20/10, 18.30. 
 

 § 12 
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 

Harald Mårtensson, sekr.     Sture Bång. ordf. 


