Protokoll styrelsemöte/kranförarmöte
Tisdagen 30/8 2007 18:30
Plåthallen Norsholm
Närvarande:
Hans Lundgren, Jan Nyman, Lars Hörnström, Jan-Åke Sallermo,
Bo Andersson, Bo Carlén, Åke Gunnebäck, Roine Åhman.

1. Hans Lundgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Till mötessekreterare utsågs Jan Nyman
3. Hans informerade om turerna kring kommunens program för kanaljorden i Norsholm
4. Diskussioner fördes om yrkanden ang. programmet för kanaljorden i Norsholm och
en remiss skall skickas före 7/9 till stadsbyggnadskontorets planenhet.
5. Klubben skall träffa stadsbyggnadskontorets planenhet den 4/10,
de som representerar klubben är Hans Lundgren, Harald Mårtensson och Jan-Åke
Sallermo.
6. Vi gick igenom rutinerna för upptagning med de närvarande kranförarna.
Vi beslöt att ha upptagning följande dagar 22-23 sept. 29-30 sept. 6-7 okt. och fördelade
dessa dagar mellan kranförarna. Sekreteraren uppdrogs att snarast sätta upp
teckningslistan och att information även kom webbansvarig till kännedom för publicering
på klubbens hemsida.
7. Kassören påpekar att det finns jobb att utföra på kranen innan upptagning kan ske, det är
en anmärkning ang. gränslägesbrytare upp, som vi fått vid ÅF:s besiktning av kranen och
det måste åtgärdas innan höstens upptagningar kan ske.
Vi beslutade att Lars Hörnström skall ordna det.
8. Vi bad Jan-Åke annonsera om den VHF-kurs som han åtagit sig att hålla under vintern.
9. Det informerades om att bryggan i Roxen är såld och kassören meddelade att pengar
kommit in på kontot för försäljningen.
10. Följande kommer att erbjudas hyra i plåthallen under vintersäsongen: Jan-Åke Sallermo,
Torbjörn Lindkvist, Per Fransson och Harald Mårtensson.
11. Bo Carlén framförde en önskan att få ta in sin motor i plåthallen för att renovera
densamma, vilket vi också ansåg att det finns plats för.
12. Nästa möte blir den 9 oktober kl. 1830 i plåthallen.
13. Hans tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Jan Nyman sekr.

Hans Lundgren ordf.

