
   

Protokoll Styrelsemöte 2012:5

Tid: tisdagen 4/9, 2012, kl: 18
30

Plats: På Kapten Billes. i Norsholm.

Närvarande:

Bo Andersson, Sture Bång, Kenth Högstedt, Roger Karlsson, 

Harald Mårtensson, och Jan Nyman

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

§ 2
Föregående mötens protokoll (2012:4), godkändes och läggs till handlingarna.

§ 3
Janne rapporterade att vi följer budget, så ekonomin är under kontroll.

§4
Sture redovisade inkommen post: Göta Kanalbolag, information om konvojtiderna för insjöbåtar under hösten.

§ 5
Från ÖBF: Protokoll från möten 11/4 och 23/5 samt information om status för sammanslagningsplanerna mellan 
SBU och SSF.

§ 6
Från SBU: Sommarhälsning med div information.

§ 7
Vi beslöt att be Jan-Åke att vid upptagningarna kolla om det finns intresse för några kurser under vintern.
Janne gör ett formulär med de förslag som vi diskuterat tidigare som underlag för intresseanmälan.

§ 8
Birger har skrivit ett avtalsförslag för båtklubbens eventuella nyttjande av Hyvleriet och Torken. Detta är lämnat 
till kommun och vi väntar på svar från dem.
Kanalbolaget och kommun har haft ett möte, där Kanalbolaget bland annat har framfört begäran att få riva 
Torken för att anlägga husbilsparkering där istället inför nästa säsong. Styrelsen beslöt efter diskussion att inte 
protestera över detta. Vi koncentrerar oss på att undersöka intresset av att utnyttja lokalerna i Hyvleriet och att 
skriva ett kontrakt med kommun om nyttjandet av detta.

§ 9
Sture informerade om att nu är upphandlingen av renoveringen av kajen klar. Det är NCC som ska göra jobbet 
och de skall börja så fort vi har tagit upp båtarna och kanalen stängt för säsongen.



§ 10
Efter möte med en syn på plats på udden har kanalbolaget meddelat att det inte får ligga några båtar vid kajen 
väster om bryggan i hamnen. Den husbåt och plåtbåten som ligger där, är därför uppsagda och måste flyttas 
innan vintern. Vi får bara ha båtar förtöjda vid bryggan och några mindre båtar uppdragna på land i anslutning 
till bryggan. Intresset för platserna vid bryggan ökar och vi har fått en lite längre kö under året.

§ 11
Inget nytt ang. hemsidan..

§ 12
Vi beslöt att ta upp båtar enligt förslaget från Jan-Åke som har kollat med kranfirman att de har möjlighet då.
Det blir två upptagningsdagar, den 29 september och den 13 oktober, båda lördagar. Det finns ett stort behov av 
att de som lämnat kvar gammalt täckningsmaterial tar bort detta från uppställningsplan. Vi beslöt att var och en 
skall röja sin plats och att de som inte har en plats på planen ska kontakta Bosse A. För få plats anvisad utifrån 
sin båts behov.

§13
Vi beslöt att vid nästa möte onsdagen den 3 oktober kommer vi att fördela platserna för de som anmäler intresse 
för att nyttja Plåthallen för arbete under vintern. Eventuellt kan även platser erbjudas i Hyvleriet men då endast 
som förvaring och under förutsättning att vi har kontraktet med kommunen klart. Det finns ingen fungerande el. 
Sture tar emot intresseanmälningarna, några finns redan. Som tidigare är det behovet av reparation som styr och 
vi måste vänta in så att alla kommit in till Norsholm, innan vi kan fördela platserna.

Harald Mårtensson, sekr. Sture Bång, ordf.


