
    

Protokoll Styrelsemöte 
Tid: tisdagen 28/10  2008, kl: 1830 
Plats: Plåthallen Norsholm. 
 
Närvarande: 
Styrelse 
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Kenth Högstedt,  
Roger Karlsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, Magnus Olsson och  
Jan-Åke Sallermo. 

 

 § 1 
Sture hälsar oss välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 § 2 
Vi godkände föregående mötets protokoll (08-09-09). 
 
 § 3 
Janne redovisade att alla har betalat för upptagningen, annars inga förändringar i kassan 
 
 § 4 
Sture redovisade inkommen post, bl.a. protokoll och inbjudan Förbundsråd från ÖBF. 
Dessutom en del reklam. 
 
 § 5 
Vi konstaterade att sista upptagningsdagen blev det kollision med en lokal marknadsdag. 
Sture kontaktar Josef och Britta för bättre samordning. 
Traktorn har varit svårstartad, det behöva en kort instruktion över handgreppen. 
 
 § 6 
Vi ändrar tidigare beslut och låter Göran Johansson hyra i Plåthallen istället för Lars-Åke Levin som 
inte har några akuta arbeten att göra i vinter. Vi beslöt även att göra en extra plats tillgänglig för John 
Jufvas träbåt. 
Vi påminde om att det är viktigt att om någon tar emot en intresseanmälan muntligen, ska den 
vidarbeordra den till Sture, helst via mail. 
 
 § 7 
Magnus meddelar att den gamla bryggan, i hamnen mot udden, är i dåligt skick och måste rivas. Han 
anser att det går att få plats med 20 – 25 båtar där med en ny brygga. 
Sture tar fram ett prospekt till årsmötet 
 
Gruppen Folkunga land har haft ett möte med lokala intressenter och varit intresserade av att kunna 
utnyttja udden för diverse aktiviteter. 
Sture tar kontakt med Gunnar Druid om en bryggbit som finns kvar av vår gamla brygga. Den måste 
förtöjas bättre. 
 
 § 8 
Kommunen har inte lämnat några besked om kanalområdets fortsatta utveckling än. 
 
 § 9 
Janne fick i uppdrag att köpa en ny batteriladdare till traktorn och en liten byggelcentral så att vi kan 
köra högtryckstvätten samtidigt med kompressorn. 
Vi beslöt att höja priset för el vid uthyrning, så att vi får in den faktiska kostnaden. 
Faktura ska skickas till Sarring för teaterns elförbrukning. 
En ny båt utan vagn finns på plan, en ny medlem har fått OK att ställa den där. Han kommer att fixa 
en vagn. 
Vi beslöt att försöka hålla mötena på onsdagar framöver så att vi kan vara på Billes. 
 
 § 10 
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. Nästa möte blir den 17/12 2008 
 
 
 
 
Harald Mårtensson, sekr.     Sture Bång. ordf. 


