
 

 
Munkeboda båtklubbs styrelsemöte den 4 februari 2009. 
 
 
Närvarande: Sture B. Bosse A. Janne N. Birger E. Jan-Åke S  

 
 

1. Sture hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
2. Föregående styrelsemötesprotokoll föredrogs och godkändes. 
3. Kassör Janne, berättar att ekonomin är god. Planeringen för utnyttjande, i framtiden, 

av de samlade tillgångarna ska skrivas in i verksamhetsberättelsen. 6 medlemmar har 
inte betalat in medlemsavgift, de ska påminnas. 

4. Inkommande post och skrivelser.   
- Vi har fått en inbjudan till informationsmöte med kanalbolaget den 5 mars. 

Endast Sture åker då Kanalbolaget endast kan ta emot en representant från 
varje klubb. 

- Vi har också fått inbjudan till ÖBF`s årsmöte den 28 mars i Aspa vid norra 
Vättern. Vi representeras av Sture och Janne. 

- ÖBF´s årsplanering har inkommit. 
- Båtriksdagen den 3-5 april, där representeras vi av ÖBF. 

5. Angående planeringen kring ”udden” fortsätter Sture att medverka i projektet. 
6. Angående vår planerade brygga i kanalinloppet på udden har Sture kontakt med flera 

bryggleverantörer för offerter. 
7. Kommunens planer angående vårt uppläggningsområde ligger för närvarande lågt. 

Ingen aktivitet. 
8. Övriga frågor: 

- Angående förslaget till verksamhetsberättelse:  
- Medlemsantalet justeras.  
- Planeringen för vårade pengatillgångar införs. 
- Förslag till avgifter för 2010 är ok 
- Förslag till sjösättningsdagar är också ok men kan givetvis justeras vid behov. 
- Sture berättade om att det finns möjligeter till EU bidrag om vi vill flytta ett K-

märkt hus till varvet och användas som klubbhus. Bra ide tyckte styrelsen, 
Sture forskar vidare. 

9. Inför nästa möte. Årsmöte den 17 mars kl 19.00 i fritidsstugan 
- Inga motioner inkomna ännu. 
- Gamla frågan om reducerad avgift för ålderspensionär utan båt är ju utredd och 

förslag ska föreläggas årsmötet för beslut. 
- Vi ska ha korv som vanligt och det köps in hos Brasken. 
- Särskilt program för årsmötet diskuterades men inget beslutades. Öppet för 

förslag alltså. 
- Sture kan komma att kalla till ett ytterligare styrelsemöte före årsmötet om 

behov uppstår. 
10. Därefter avslutades mötet, som har hållits i Mem hemma hos Jan-Åke. 

 
 
 
Ordförande: Sture Bång                                           
 
 
 
Protokollskrivare: Jan-Åke Sallermo 


