
    

Protokoll Styrelse / kranförar- möte 
Tid: tisdagen 9/10 2007, kl: 1830 
Plats: Plåthallen Norsholm. 
 
Närvarande: 

Styrelse 

Bo Andersson, Birger Edelberg, Kenth Högstedt, Hans Lundgren, 
Harald Mårtensson Jan Nyman och Jan-Åke Sallermo. 
 

 
 
 
 
 

 § 1 
Hans hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.  
Han överraskar oss med att föredömligt bjuda styrelsen på medtaget kaffe. 
 

 § 2 
Föregående protokoll från möte 10/4 och 30/8, 2007, godkändes och lades till handlingarna. 
 

 § 3 
Hans, Jan-Åke och undertecknad som varit på möte med Norrköpings kommun 4/10 med anledning 
av det programförslag som tagits fram för att utveckla kanalområdet, informerade övriga i styrelsen 
om hur våra argument mottagits av utredande tjänstemän. Vi har tidigare lämnat ett skriftligt 
remissvar som behandlades på förra styrelsemötet. Nu fick vi tillfälle att berätta mer om klubbens 
verksamhet och behov. 
I samband med mötet kom det fram att den teater som förra året spelade under sommaren i gamla 
sågverket, kanske behövde en alternativ lokal. Styrelsen gav Hans i uppdrag att om det blir aktuellt 
erbjuda Plåthallen som en alternativ lokal och komma överens om villkoren. 
 

 § 4 
Efter förra mötet, då beslut om uthyrning av plåthallen togs, har det inkommit en till intressent. Vi 
beslöt då att mäta upp och pröva om det kunde göras plats för ytterliggare en båt under vintern  Vi 
kom fram till att för att ha traktorn tillgänglig och även för att övriga medlemmar, som ligger 
upplagda på plan, skall kunna göra arbeten i hallen med lackningar eller snickerier, kan vi inte ta in 
mer än fyra båtar av den här storleken. Efter att ha bedömt vilka arbeten som angetts beslöt vi att Jan-
Åke och undertecknad behöver hela vintern på sig. Övriga tre föreslår vi att försöka enas om att dela 
på tiderna för de andra två platserna. Säsongshyran kommer att delas efter använd del av säsongen. 
Vi beslöt att undertecknad kallar till ett möte kommande lördag för att komma överens om tiderna 
och att planera för inkörning. 

§ 5 
Hans rapporterade om inkomna kallelser till Ombudsträff och Förbundsråd som kommit från ÖBF. 
Det finns önskemål om att ställa en husbil på plan över vintern. Vi beslöt att det är OK och att priset 
blir 500:- för tiden oktober t.o.m. april. 
Jan-Åke meddelade att han erbjuder sig att anordna en VHF-kurs i vinter för de som är intresserade. 
Erbjudandet anslås på hemsidan och på anslagstavlan. Han får hjälp från Norrköpings radioklubb som 
också kommer att erbjuda en kortvågskurs. 
Vi kom överens om att försöka ha ett förslag på miljöplan för att besluta om på kommande årsmöte, 
som vi fastställde ska hållas den 11 mars 2008. 
Vi beslöt att skicka ut räkningar på medlemsavgifterna så att de kan vara betalda till den 31 dec. 
Detta för att medlemsantalet ska rapporteras till ÖBF och SBU per den 1/1. 
 § 6 
Nästa styrelsemöte bestämde vi till den 13 november och 15 jan. 2008  Vi måste också vara beredda 
på att snabbt kanske få lämna svar på någon remiss angående den nya detaljplanen, då kallas till extra 
möte om behov uppstår. 
 

 § 7 
Hans tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. Samtidigt informerade han oss om att han 
inte räknar med att ställa upp för omval nästa år  Arbetet kommer att ta för mycket tid för att det ska 
fungera med föreningslivet också. Valberedningen ska kallas till nästa möte. 
 



 
 
 
 
 
 

Harald Mårtensson, sekr.     Hans Lundgren. ordf. 


