
   

Protokoll Styrelsemöte 2012:6

Tid: onsdagen 3/10, 2012, kl: 18
30

Plats: På Kapten Billes. i Norsholm.

Närvarande:

Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Kenth Högstedt, 

Lars Hörnström, Harald Mårtensson, och Jan Nyman

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

§ 2
Föregående mötens protokoll (2012:5), godkändes efter komplettering om att Sture fått i uppdrag att be 
Kanalbolaget om ett lass grus, vilket beviljades och nu är levererat, därefter läggs det till handlingarna.

§ 3
Janne rapporterade att vi följer budget, så ekonomin är under kontroll. Vi har fått fakturan på arrendet från 
Kanalbolaget, summan uppräknad enligt kostnadsindex. Positivt är att vi fått 14 nya medlemmar och att antalet 
båtar för vinterförvaring ökat något. Årets kostnader för brygglånet är betalt.

§4
Sture redovisade inkommen post: Vi har nu fått in de underskrivna bekräftelserna om uppsägningen av de båda 
större båtar som legat vid kajen intill bryggan..

§ 5

Från ÖBF: Inbjudan till Ombudsträff 18/10 och Förbundsråd 17/11. Sture anmäler sig till Ombudsträffen.

§ 6
Från SBU: Ingen ny information.

§ 7
Vi beslöt att gå ut med en förfrågan via mail om intresse att delta i någon kurs eller annan klubbaktivitet under 
vintern. På grund av regn under första upptagningsdagen, fungerade det dåligt med formuläret som Janne tagit 
fram.

§ 8
Birger presenterade det avtalsförslag som vi fått från Norrköpings kommun angående disponering av Hyvleriet, i 
avtalet benämnt Ångsågen. Kommunen har bara gjort smärre förändringar från vårt förslag. I huvudsak får vi 
disponera byggnaden för en årlig symbolisk avgift om 2000:-.
Hyrestiden räknas från 2012-10-03 till 2013-08-31, med 3 månaders uppsägningstid, annars automatisk 
förlängning med 12 månader. Vi får bara avtal ett år i taget och inget besittningsskydd men förväntas hålla lite 
snyggt på området och inte förvara några båtar utomhus på tomten. Vi beslöt att acceptera villkoren och gav 
Sture uppdraget att skriva under avtalet. Birger förmedlar avtalet till kommunen för deras underskrift.
Detta löser de förvaringsbehov som vi fått förfrågningar om och ger oss också möjlighet att ordna med en 
klubblokal och en utökning av mastförvaring.
Lars fick i uppdrag att kolla vilka möjligheter det finns att koppla in el i byggnaden och då helst på samma 
abonnemang som vi har i Plåthallen.
Vi beslöt att ge Magnus uppdrag att marknadsföra förvaringsmöjligheterna för båtarna vid bryggan. Sture skriver 
ett brev som Janne skickar ut som mail till berörda.
Vi beslöt att för kommande vintersäsong (2012-2013) blir kostnaden för att utnyttja plats i Ångsågen:
Upplägningsavgift för båt över 6 m 1250:- för båt under 6 m 625:- vilket är samma som för båtar i Plåthallen.
Tillkommer för plats inomhus i Ångsågen, för båt över 6 m 2000:- och för båt under 6 m 1000:-. Skillnaden mot 
kostnaden i Plåthallen motiveras av att det gäller ren förvaring, vi vet inte om vi kan fixa el, så 
renoveringsarbeten kan inte förekomma. För båtarna kommer att gälla att de ska vara försäkrade och att batterier 
och eventuella gasoltuber ska vara urtagna och får ej förvaras i lokalerna.



Vi beslöt att samma nyckel ska passa som till Plåthallen, Janne fick i uppdrag att titta över låsbehovet för 
Ångsågen

§ 9
Sture informerade om att kajreperationerna har formellt börjat 1/10 men att hänsyn tas till vår upptagningsdag 
den 13/10. Det är NCC som gör jobbet med Henrik Jardvik som kontaktperson.
VSP har gjort markundersökningar både vid kajen och på vår uppläggningsplats. Det senare eftersom det tidigare 
funnits ett upplag för elstolpar där.

§ 10
Vi beslöt enligt ovan i § 8, att erbjuda förvaring i Ångsågen för båtarna vid bryggan i mån av plats.

§ 11
Vi beslöt att uppdatera Sv. Sjö:s banner så att vi får ersättningen för reklamen.

§ 12
Första upptagningsdagen togs det upp 17 båtar. Inga problem uppstod trots regnet. Lite få medhjälpare kvar på 
slutet, flera försvann när den egna båten var klar. Samma duktiga kranförare kommer nästa gång.

§13
Sture hade sammanställt vilka som önskade få plats i Plåthallen. Eftersom vi nu fått klart om att vi även kan 
disponera Ångsågen hoppas vi att alla ska få plats. Förutsättningen för Ångsågen måste dock kollas och mätas 
för att kunna fördela dessa platser.
Vi beslöt efter att bedömt angivna reperationsbehov i förhållande till ren förvaring, att Birger Edelberg, Lars 
Hörnström, Göran Johansson, Yvonne Fransson Törnkvist och Jimmey Larsson får platser i Plåthallen.
Åke Gunnbäck, Maria Jakobson och Mikael Boman erbjuds förvaringsplatser i Ångsågen. Sture meddelar 
berörda.

§14
Vi beslöt att det finns ett ekonomiskt utrymme på 1000:- för att om tillfälle dyker upp, inhandla en begagnad 
slåtterbalk till traktorn, för att kunna hålla efter beväxningen på uppläggningsplan och runt Ångsågen.

§15
Vi beslöt att hålla ett planeringsmöte 13/10, kl. 14.00 vid Ångsågen. Då ska vi besiktiga och planera för hur vi 
bäst utnyttjar lokalerna.

§16
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr. Sture Bång, ordf.


