Protokoll Styrelsemöte
Tid: tisdagen 5/10 2009, kl: 1830
Plats: gamla posthuset i Norsholm.
Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Lars Hörnström, Roger Karlsson, Harald
Mårtensson, Jan Nyman, Magnus Ohlsson och Jan-Åke Sallermo.

§1
Sture hälsar oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Vi godkände föregående mötes protokoll (09-09-02).
§3
Janne redovisade det ekonomiska läget, i kassan nu ca 61 000:-. När medlemsavgifterna kommit in, arrendet GK (33
276:-) betalts och amortering på bryggan gjord, beräknar Janne att vi har ca. 11 000:i kassan 31/12.
§4
Sture redovisade inkommen post, bl.a. inbjudan till ombudsträff från ÖBF, Göta Kanals information om höst-tider.
Utsåg att delta vid ombudsträffen: Miljö Jan-Åke Sallermo, försäkring Sture Bång, besiktning Bo Andersson.
Att delta i IT-kursen som ÖBF kallat till utsågs Sture Bång och Jan Nyman.
§5
Sture undersöker möjligheten att representera på ÖBF:s 40-års jubileum.
§6
Inget nytt om kommunens planer.
§7
Från bryggprojektet rapporteras att alla utom en har betalt. Sture fick i uppgift att ta fram lämpligt avtal som ska reglera
hur bryggplatserna får utnyttjas, vilka tider ska gälla, hur vi gör med ej utnyttjade platser, mm.
Vi planerar att till årsmötet föreslå en stadgeändring, så att vi väljer en bryggkommitté med fyra personer varav en
sammankallande. Dessa ska sedan organisera arbeten på bryggan och svara för kontakten mellan styrelsen och de som
hyr.
Bryggan lutar något, Sture kollar så att de extra flytblock som beställdes för att kompensera att det bara sitter bommar på
en sida, verkligen är monterade.
§8
Upptagningen har fungerat bra. Önskemål om fler tider har framförts. Detta är främst en fråga om planering och
bemanning. Sture är kontaktperson för samordning av extra tider. Vi bestämde att ge information om detta på nästa
årsmöte, samt även informera om reglerna för hyran av Plåthallen.
§9
Vi kompletterade tidigare beslut om vilka som får plats i Plåthallen eftersom ytterligare önskemål inkommit. Johan Jufvas
får samma plats som förra vintern, Torbjörn L. hyr under oktober månad, sedan får Hans L och Lars Åke L. Plats
fr.o.m.1:a november.
För att minska risken att belysningen blir glömd på i hallen beslöt vi att be Lars montera in en timer på takbelysningen.
§ 10
Vi beslöt att kalla till 3 klubbkvällar under vintern, Lars och Jan-Åke fick i uppdrag att organisera dessa så att vi kan
skicka med inbjudan samtidigt med räkningarna på hyra och medl. avg.
§ 11
Nästa styrelsemöte håller vi den 27/10 kl 18.30.
§ 12
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång. ordf.

