
    

Protokoll Styrelsemöte 2011:2 
Tid: tisdagen 17/2, 2010, kl: 1830 
Plats: Hemma hos Sture B. i Norsholm. 
 
Närvarande: 
Bo Andersson, Sture Bång, Kenth Högstedt, Lars Hörnström, 
Lennart Karlsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, 
Magnus Olsson och Jan-Åke Sallermo 

 
 § 1 
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.  
 
 § 2 
Föregående mötes protokoll (2011:1), godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 § 3 
Janne redovisar det ekonomiska läget. En bryggdeponi är återbetald. 
 
 §4 
Sture redovisade inkommen post: Endast diverse reklam. 
 
 § 5 
Från ÖBF har inkommit Årsplanering. 
Från SBU har kommit ett Nyhetsblad och från Sv. Sjö information om en kampanj om banner på hemsida.  
 
 § 6 
Klubbkvällen onsdagen den 2 mars med Kåre Freudental blir i Munkebodagården. Börjar 18.30 och vi beslöt att 
ta 20 kr i entré. Dessutom sälja korv i pausen. Sture ordnar med en affisch och Jan-Åke med en annons i Corren. 
 
 § 7 
Inget nytt från Kanalbolaget angående renoveringen av kajerna. . 
 
 § 8 
Magnus fick i uppdrag att utforma ett brev till de som hyr vid bryggan och de som står i kö för bryggplats. 
Vi kommer att införa ett båtmärke som visar att bryggplatsen är betald. Vi beslöt också att höja avgiften för de 
som ligger vid kajen med 200 kr, vilket motsvarar höjningen av bryggplatserna. Vi uppdrar även till Birger att se 
över avtalen och i dem införa en uppsägningsklausul så att vi kan utöka bryggan utan problem med kaj-liggarna. 
 

§ 9 
Sture ska formulera om texten på hemsidan så att den stämmer med nuvarande förhållande. Det ska vara klart 
innan årsmötet.. 
 
 § 10 
Janne ombesörjer utskicket av kallelse till årsmötet. Vi beslöt även om att lägga ett förslag till årsmötet om att inte 
betala tillbaka kostnaderna för mobilkranen vid höstens upptagningar, anledning till detta är att vi inte lyckats få 
Kanalbolaget att ta sitt ansvar för det dåliga underhållet. 
Vi beslöt att föreslå 30/4 och 14/5 som gemensamma sjösättnings dagar. Jan-Åke fick i uppdrag att kontakta 
kranfirmor för pris och undersöka om dessa dagar är möjliga. 
 
 § 11 
Jan-Åke meddelade att Norrköpings radioklubb har ett möte den 28/2, om kommunikation vid långsegling bl.a. 
intresserade är välkomna. 
Lennart Karlsson meddelade att han önskade nyttja en plats i Plåthallen om möjlighet finns för detta innan 
sjösättningen. 
 
 § 12 
Nästa möte bestämdes till den 17 mars 2011, om det kommit in någon motion som måste behandlas före 
årsmötet.. 
 
 §13 
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Harald Mårtensson, sekr.     Sture Bång, ordf. 
 


