Protokoll Styrelsemöte

Tid: tisdagen 13/11 2007, kl: 1830
Plats: Plåthallen Norsholm.
Närvarande:
Styrelse
Bo Carlén, Birger Edelberg, Lars Hörnström, Hans Lundgren, Harald
Mårtensson Magnus Olsson och Jan-Åke Sallermo

§1
Hans hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2
Föregående protokoll från möte 9/10, 2007, godkändes och lades till handlingarna.
§3
Hans, redogjorde för vad som hänt angående Norrköpings kommuns planarbete för kanalområdet i
Norsholm Nu föreligger ett planförslag för en del av det programområde som vi tidigare gett
synpunkter på. Detaljplans förslaget gäller i detta skede det s.k. Torget, området närmast kranen.
Förslaget diskuterades och sekr. fick i uppdrag att skriva ett förslag på remissvar som ska skickas till
styrelsen för synpunkter innan det skickas till kommunen, senast 5/12 - 07.
§4
Vi konstaterade att det nu finns fyra båtar i Plåthallen för renoveringsarbeten under vintern
Vi upplystes om att vid upptagningen med mobilkran i höst av de båtar som är för tunga för vår egen
kran, lyftes även Slaghöken och att den väger 6,2 ton.
§5
Hans fick i uppdrag att ringa till kanaldirektören för att undersöka möjligheterna att vi får ett kontrakt
om att disponera udden mellan Motala ström och hamnen Detta för att på sikt kunna ordna med
förtöjning för de båtar inom klubben som tidigare låg vid vår brygga i Roxen.
§6
Eftersom Jan inte kunde närvara vid mötet, som enligt planeringen var avsett som ett arbetsmöte för att
ordna med utskick av årets fakturor, hoppas vi att han själv fixar det så fort som möjligt Vi beslöt att
be honom om att skicka med Jan-Åkes erbjudande om VHF-kurs i samma utskick.
§7
Valberedningen förhörde sig om vilka av styrelsens ledamöter som avser att fortsätta och vilka som
tänker avgå. Vi diskuterade även konsekvensen av att ordf. inte kan kandidera för nästa period.
§8
Vi utsåg Jan Nyman och Lars Hörnström att representera klubben på ÖBF:s Förbundsråd.
Vår miljöplan diskuterades och om inga synpunkter kommer till styrelsen beslöt vi att skicka ut den till
våra medlemmar i samband med kallelse till vårt årsmöte. Avsikten är att vi ska anta den på mötet.
Vi beslöt att fråga Kenth H, Lars H. och Staffan Z. Om de vill bilda en festkommitté och anordna en
klubbfest för MBK:s medlemmar någon gång i februari nästa år.
Andra vinteraktiviteter som vi beslöt att försöka få till var:
Säkerhetskurs, Harald undersöker och återkommer.
Radio på sjön, Jan-Åke planerar för en träff tillsammans med radioklubben i Norrköping
§9
Hans redogjorde för kontakterna med teatergruppen De vill helst spela i Perlings lokaler och önskar att
få hyra plåthallen, för under sommaren placera de saker som Perling nu förvarar i egna lokaler, under
sommaren. Birger fick i uppdrag att skriva ett kontraktsförslag så att vi är säkra på att Plåthallen är
tömd till hösten när vi själva behöver utrymmet.
§ 10
Hans tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Hans Lundgren. ordf.

