
   

Protokoll Styrelsemöte 2013:1
Tid: onsdagen 11/3, 2013, kl: 1830
Plats: Hos Sture i Söderköping.

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Kenth Högstedt, 
Lennart Karlsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman 
Magnus Olsson och Jan-Åke Sallermo

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

§ 2
Föregående mötens protokoll (2012:6) godkändes.

§ 3
Janne rapporterade att vi följer budget, så ekonomin är god. Han föreslår att vi ska betala av 50 000:- på 
brygglånet, eftersom det finns pengar i kassan (187 000) och för att minska på kommande kostnader för lånet. 
Det återstår nu 118 000:- före extra avbetalningen. Vi beslöt föreslå årsmötet denna inbetalning.

§4
Sture redovisade inkommen post: Diverse reklam.

§ 5
Från ÖBF: Inbjudan till Förbundsråd och Årsmöte, protokoll sty.möte samt reviderad stadga.

§ 6
Från SBU: Protokoll från Extra Båtriksdagen, information inför årsrapporteringen och ”Båtlivs” utgivningsdagar.

§ 7
Rapport från motorkursen, Peter Lembke leder den tillsammans med sin kompis Torbjörn, 23 st. deltar.
VHF-kursen har 12 deltagare och leds av Jan-Åke Sallermo och Janne Hult. Vi har en hyreskostnad på 300:- per 
gång för lokalen.

§ 8
Sture rapporterade att han inte ännu fått kontakt med Sivervik på Norrköpings kommun men att han och Birger 
kommer att ordna med ett möte så fort som möjligt

§ 9
Sture informerade om att vi är uppsagda från arrendekontraktet med AB Götakanalbolag  Kanalbolaget har haft 
möten med Norrköpings kommun men är inte överens om markbytena ännu. Kanalbolaget vill att vi ska teckna 
arrendekontrakt med kommunen direkt, eftersom det är deras mark vi är på.

§ 10
Magnus meddelade att de planerar att montera de nya flytblocken på förtöjningsbommarna vid kommande 
arbetsdag vid bryggan.

§ 11
Inget nytt om hemsidan..

§ 12
Inför årsmötet gick vi igenom handlingarna Verksamhetsberättelse och förslag till avgifter är OK. Sture köper 
korv med tillbehör och Lennart åtog sig att ordna med uppvärmningen av den. Fritidsstugan är bokad.

§13
Vi beslöt att undersöka möjligheterna att styra lysrörsbelysningen i Plåthallen med en timer, detta för att det inte 
ska glömmas påslaget av misstag.
Jan-Åke meddelade att han inte kommer att sjösätta i år.
Birger efterlyste idéer om hur vi bäst kan utnyttja Ångsågen.

§14
Nästa möte beslöts att hållas efter årsmötet 26/3 för konstituering av styrelsen.

§15
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.



Harald Mårtensson, sekr. Sture Bång, ordf.


