
   

Protokoll Styrelsemöte 2012:1

Tid: tisdagen 11/1, 2012, kl: 18
30

Plats: Hemma hos Sture B. i Söderköping.

Närvarande:

Sture Bång, Birger Edelberg, Roger Karlsson, Harald Mårtensson,

Jan Nyman och Magnus Olsson

§ 1
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat. 

§ 2
Föregående mötes protokoll (2011:6), godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3
Janne redovisar det ekonomiska läget och han noterar att vid årsskiftet 31/12 fanns det drygt 166 tusen i kassan.
Han meddelar att alla fakturorna på medlemsavgifterna är betalda. Detta är vad vi behöver ha för kommande 
betalningar av lån och arrenden.

§4
Sture redovisade inkommen post: Diverse mail-reklam, som även skickats vidare till styrelsen.

§ 5
Från ÖBF, Inbjudan till årsmöte, inbjudan till BAS-kurs och uppmaning att uppdatera medlemsregistret.

§ 6
Från SBU: Julhälsning med div information.

§ 7
Klubbaktiviteter diskuterades. Förslag gavs inför nästa vinter på motorkurs och VHF-kurs

§ 8
Inget nytt om kommunens planer, verkar ligga kvar i ”malpåse”.

§ 9
Enligt Sture är upphandlingen av kajrenoveringen klar och kommer att genomföras under hösten 2012, enligt 
löfte från kanaldirektören. Tyvärr innebär det att vi även under det här året måste utnyttja mobilkran.
Sture informerade om att Kanalbolaget har sagt upp alla uppläggningsplatser vid Klevbrinken. Han föreslår att vi 
ska erbjuda de uppsagda uppläggningsplats hos oss. Sture fick i uppdrag att formulera ett informationsblad.

§ 10
Vi beslöt att efter uppsagd båtplats vid bryggan, hamnar man sist i kön om man vill återkomma och hyra ny 
plats.
Arbetsdag vid bryggan bestämdes till den 6 maj, Magnus kallar berörda.



§ 11
Allt är klart inför årsmötet.

§ 12

Nästa möte bestämdes till den 8 mars om någon motion kommit in inför årsmötet, annars bestämmer vi 
mötesdag efter årsmötet.

§13
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr. Sture Bång, ordf.


