
    

Protokoll Styrelsemöte 2010:5 
Tid: tisdagen 21/9   2010, kl: 1830 

Plats: Kapten Billes i Norsholm. 
 
Närvarande: 

Bo Andersson, Birger Edelberg, Kenth Högstedt, Lars Hörnström, 

Roger Karlsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman och Jan-Åke Sallermo 

 
 

 § 1 
Birger hälsar oss välkomna till detta extra möte och förklarade mötet öppnat.  
 
 

 § 2 
Mötet är föranlett av att Kanalbolaget efter att de besiktigat kajerna, beslutat att stänga av kranen. 
Kajen är underminerad rapporterar de och fundamentet till kranen är frilagt och riskerar att ge vika 
om kranen belastas. De förbjuder trafik närmare kajen än 6 meter och planerar för att sätta upp ett 
staket som avspärrning. 
 
Detta gör att vi måste planera om för årets upptagningar. Vi beslutar efter olika förslag försöka boka 
en mobilkran. Jan-Åke kollar om den han brukar anlita är ledig och vi beslutar att boka den för 
helgen 9-10 oktober. 
Då måste alla vara klara för upptagning, avmastade och vagnar kontrollerade. 
Alla som vi räknar med ska komma in måste meddelas att upptagningstider och att planering ändrats 
och att lyftet blir en affär mellan medlemmen och kranfirman. Kenth åtar sig att ringa runt till alla 
berörda. 
 
Vi beräknar att priset per båt blir ca. 500:- när vi lyfter 30 båtar vid samma tillfälle. 
Vi beslutar att inventera vilka traktorer som kan användas förutom vår egen, så att inga väntetider för 
mobilkranen uppstår. 
 
Vi beslutar att till årsmötet 2011 lägga ett förslag att vinterns hyra för uppläggning ska reduceras med 
kostnaden för lyftet, eftersom hyran inkluderar lyft. Vi beslutar även att ställa krav på Kanalbolaget 
att de ska stå för merkostnaden, som helt beror på bristande underhåll från Kanalbolagets sida, under 
lång tid. Värdet av området vi hyr sjunker drastiskt om vi inte kan disponera kranen, därför är det inte 
rimligt att våra medlemmar ska tvingas bekosta lyften utöver platshyran. Birger fick i uppdrag att 
formulera ett brev till Kanalbolaget om detta. 
 
Birger rapporterar till Sture på söndag kväll om det uppkomna läget. 
 
Vi beslöt att Sarring måste röja ur Plåthallen efter sommarens föreställningar, nu måste vi få plats där. 
Jan kontaktar och kräver in de nycklar som funnits för teatersällskapet till Plåthallen i sommar. 
 
 
 

 § 10 
Birger tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 

Harald Mårtensson, sekr.     Birger Edelberg, v. ordf. 


