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Tid: tisdagen 8/12   2010, kl: 1830 
Plats: Hemma hos Sture B. i Norsholm. 
 
Närvarande: 
Sture Bång, Birger Edelberg, Kenth Högstedt, Lars Hörnström, 
Lennart Karlsson, Roger Karlsson, Harald Mårtensson, Jan 
Nyman och Jan-Åke Sallermo 

 
 § 1 
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.  
 
 § 2 
Föregående mötens (4a, 4b och 5) protokoll, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 § 3 
Janne redovisar det ekonomiska läget. 30/11 ca 91 000 i kassan innan hyra el och lån är betalt. 
Återbetalning av insats för uppsagd bryggplats diskuterades. Avskrivning på 10 år ansågs rimlig, vilket ger 
– 10% efter ett år. 
 
 §4 
Enkät från SweBoat om Norrköping som båtkommun, Sture har besvarat denna. Mail från Norrköpings 
kommun med fråga om vilken yta MBK arrenderar samt vilka krav på väg som vi har, Sture svarat. Som 
vanligt har det även kommit en del reklam. 
 
 § 5 
Från ÖBF har inkommit inbjudan till Ombudsträff och Förbundsråd. Planerad av Sjöräddningskurs under 
våren, vi beslöt att anmäla 2 deltagare från MBK. 
 
 § 6 
Möjliga klubbaktiviteter diskuterades. Roger fick i uppdrag att fråga Kåre Freudental om eventuellt föredrag 
med film någon onsdag i februari. Birger undersöker möjligheterna till studiebesök i repslageriet i Norrköping. 
 
 §7 
Sture och Birger redovisade utgången av ett möte med Göta Kanalbolag den 30/11. Kanalbolaget anser sig inte 
behöva ersätta båtklubben för de merkostnader som uppstått på grund av att kranen inte längre får användas. 
Förbudet orsakas av Kanalbolagets fleråriga brist på underhåll av kajerna, som nu riskerar att rasa. Det 
kommer att ta minst 5 år innan det blir kajerna i Norshoms tur om inga extra pengar kan erhållas. Vi 
diskuterade möjligheten att ta ärendet till arrendenämnden, eftersom bortfallet av möjligheten att utnyttja 
kranen, ger betydande merkostnader för våra medlemmar. Jan-Åke fick i uppdrag att undersöka olika 
kranalternativ och Harald att kontakta GMT angående möjligheter med deras Sublift. 
Kanalbolaget avser att förlänga bryggan österut med 75 meter, under vintern. 
Sture och Birger fortsätter med kontakterna med Kanalbolaget. 
 
 §8 
Sture tar förnyad kontakt med bryggleverantören angående felaktig leverans, bryggan fortfarande sned. 
Undertecknade avtal ska finnas för de som hyr vid bryggan. Särskilda avtal ska skrivas under av de två som 
hyr kajplatser väster om bryggan. 
 
 §9 
Informationen om kranförare ska tas bort från hemsida och anslagstavla. 
Lars H (valberedare) förhörde sig om ledamöternas vilja att fortsättnings vis stå till förfogande. 
Årsmötet bestämdes till att hållas den 22 mars 2011. 
Inför årsmötet måste vi ha förslag på hur vi ska agera med den uppkomna situationen med att vi inte kan 
använda kranen.  
Vi ska även föreslå att för att få stå i kö för bryggplats måste man vara medlem och att vi inför en kö-avgift. 
Sture meddelar de som i dag står i kö om dessa planer. 
Nästa möte bestämdes till den 19 januari 2011. 
 
 § 10 
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Harald Mårtensson, sekr.     Sture Bång, ordf. 


