
    

Protokoll Styrelsemöte 
Tid: tisdagen 18/5    2009, kl: 1830 
Plats: gamla posthuset i Norsholm. 
 
Närvarande: 
Bo Andersson, Sture Bång, Kenth Högstedt, Lars Hörnström, 
Harald Mårtensson, Jan Nyman och Magnus Ohlsson. 

 

 § 1 
Sture hälsar oss välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 § 2 
Vi godkände föregående mötens kranförar- resp. styr- protokoll (09-04-21). 
Vi konstaterade att beslutad skylt om max last nu finns på mastkran. 
 
 § 3 
Janne redovisade det ekonomiska läget, i kassan nu 93 900:- 
Elförbrukningen bekymmer. Vi beslöt att titta över elkostnaderna och mäta förbrukningen för att se 
till att inte elen försvinner utan kontroll. 
Vi beslöt att fakturera medlemsavgifterna till den 30/11, för att förbättra likviditeten. 
 
 § 4 
Sture redovisade inkommen post, bl.a. information från Båtförsäkrings kommittén SBU, protokoll 
från ÖBF och div reklam. 
 
 § 5 
Sture informerade om kommunens planer och vårt remissvar. Sture och Harald deltar i ett möte med 
Kanalbolaget och Norrköpings kommun den 11/6, för att ytterligare argumentera för klubbens 
situation och behov. 
 
 § 6 
Sture informerade om hur samarbetet inom Leader-Folkungaland projektet fortskrider.  
 
 § 7 
Sture informerade om läget för bryggprojektet. Det är nu fulltecknat för de nya båtplatserna 26 +1 
båtar. Dessutom finns det 3 st på kö. Efter krav från SBU beslöt vi att komplettera låneansökan med 
en balansräkning för 2008, Sture och Janne fixar detta. 
 
Magnus utses till att leda arbetet med att riva den gamla bryggan. Vi ställer krav på att alla som deltar 
i arbetet måste vara medlemmar, för att ha försäkringsskydd om något skulle olyckas. Magnus 
fördelar arbetsdagar och för närvarolistor. 
 
 § 8 
Vi beslöt att kontakta GK för att få vatten och el vid kajen påsatt för säsongen, samtidigt som vi 
testkör kranen. En utställd sopcontainer behöver flyttas för att vi ska kunna använda mastkranen. 
Ny Munkeboda flagga ska hissas. 
Synpunkter efter årets sjösättningar är att det hade räckt med en dag per helg och hanterat några fler 
båtar per dag. 
Vi ska påminna om städdagen. 
 
 
 § 9 
Nästa styrelsemöte håller vi den 2/9 kl 18.30 
 
 
 § 10 
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Harald Mårtensson, sekr.     Sture Bång. ordf. 


