
    

Protokoll Kranförar- /styrelse- möte 
Tid: tisdagen 5/9 2006, kl: 1830 
Plats: Plåthallen Norsholm. 
 
Närvarande: 

Bo Andersson, Göran Andersson, Bo Carlén, Torbjörn Carlsson, Jan 
Eddqvist, Kenth Högstedt, Hans Lundgren, Harald Mårtensson, Jan 
Nyman, Magnus Ohlsson, Micke Olsson, Jan-Åke Sallermo och Roine 
Åhman 

 

 § 1 
Hans hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
 

 § 2 
Vi började med att gå igenom rutinerna vid upptagning med de närvarande kranförarna. 
Vi beslöt att ha upptagning följande dagar, 17 sept, 23 - 24 sept, 30 sept - 1 okt. och  7 – 8 okt och 
fördelade dessa dagar mellan kranförarna. Sekreteraren uppdrogs att snarast sätta upp teckningslistan. 
Vi uppdrog åt Janne och Bosse att smörja kranen och att göra kontroll av kranen inom egenkontrolls 
konceptet och att upprätta ett protokoll över kontrollerade punkter. Detta ska vara gjort innan 17/9 då 
vi börjar med upptagningarna. 
 

 § 3 
Föregående protokoll från möte 16/5 2006, godkändes och lades till handlingarna, efter ändring att 
besiktning och provlyft gjordes 2005. 
 

 § 4 
Efter genomgång av bryggans status och genomgång av olika alternativ för att försöka bibehålla den, 
beslöt vi att lägga ned bryggverksamheten  Kenth fick i uppdrag att kolla vad det kan finnas för 
eventuellt marknadsvärde på bryggan och om det finns någon intressent. 
Vi beslöt om en arbetsdag vid bryggan den 14/10 kl 10.00 för att demontera y-bomar och ta bort 
landgångs delen inför vintern. Magnus Ohlsson kallar till denna arbetsdag. 
Som alternativ till bryggan beslöt vi att gå vidare med idén med båtplatser på udden och försöka hitta 
en lösning på problemet att kunna ta sig till platsen utan att korsa järnvägen. En gångbro hängande på 
järnvägsbron skulle kunna vara ett alternativ. Fortsatta kontakter ska tas med Kanalbolaget för att 
undersöka vilket intresse de har av att hjälpa till. 
Vi beslöt att en stulen motor för en av båtplats hyrarna vid bryggan inte är skäl att få tillbaka 
bryggavgiften. 
 

 § 5 
Vi bad Jan-Åke annonsera om den navigationskurs som han åtagit sig att hålla i under vintern  
Vi beslöt att starta upp med tisdagsträffarna igen i vinter. 
 

§ 6 
Vi godkände Jannes förslag på ändring av Inträdesansökan och uppdrog åt honom att beställa plats på 
ett Webbhotell för vår kommande hemsida som han har visat prototyp av. 
 

§ 7 
Följande kommer att erbjudas att hyra plats i Plåthallen för arbete under kommande vinter: 
Torbjörn Lindqvist, Jan-Åke Sallermo, Per Fransson och Lars Åke Levin. Vi bedömde att det ska gå 
bra att fyra båtar tas in om masterna läggs som förra vintern. Bo Andersson koordinerar inflyttningen. 
Vi beslöt att Max Larsson får ställa sin husvagn över vintern på båtuppställningsplanen. Hyran 
bestämdes till 500:- och kontrakt ska skrivas på samma sätt som för båtarna och samma hyrestid 
gäller. Till nästa årsmöte ska vi ta med husvagnshyra när vi fastställer hyrorna. 
 

 § 9 
Hans tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

Harald Mårtensson, sekr.       Hans Lundgren. ordf. 


