
   

Protokoll Styrelsemöte 2012:3

Tid: tisdagen 12/4, 2012, kl: 1830

Plats: Hemma hos Sture B. i Söderköping.

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, 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 mötens protokoll (2012:1 och 2012:2), godkänns och 
läggs till handlingarna.

§ 3
Janne redovisar det ekonomiska läget och han noterar att det efter 
att han betalt fakturan på medlemsavgiften till ÖBF/SBU, så har 
vi ca 150 000:- i kassan. Detta är enligt budget.

§4
Sture redovisade inkommen post: Information från Kanalbolaget, 
årets broschyr plus info för insjöbåtar och intyg. Diverse mail-
reklam.

§ 5
Från ÖBF: Rapport från Båtriksdagen som Sture läste upp.

§ 6
Från SBU: Inget nytt.

§ 7
Vi beslöt att under juni skicka ett nytt brev till de som blivit 
uppsagda vid Klevbrinken och erbjuda dem uppläggningsplats i 
Norsholm.
Klubbaktiviteter diskuterades inför nästa vintersäsong utifrån 
tidigare förslag.

§ 8
Birger redovisade en kontakt han haft med Sivervik på 
Norrköpings kommun, angående möjligheten att utnyttja gamla 
sågen för vinterförvaring av båtar. Han hade bokat in ett möte den 
24 april kl. 14.00 på Rosen i Norrköping. Vi beslöt att Sture, 
Magnus och Harald gör Birger sällskap på mötet.

§ 9
Inget nytt från Kanalbolaget.

§ 10
Magnus kallar berörda till arbetsdagen vid bryggan den 6 maj.
Magnus har fått offert på nya flytblock till bommarna vid 
bryggan. Akut behov är fyra stycken men ganska snart behövs 
cirka 10 st. bytas ut. Offerten gav ett så bra pris så Magnus fick 
OK att köpa in till hela behovet, efter att ha kollat vad frakten 
kostar och vad fäströr och anpassning till bommarna kostar. Han 
meddelar styrelsen dessa tillkommande kostnader före 
beställning.

§ 11
Inget nytt ang. hemsidan..

§ 12



Hittills är det 6 stycken anmälda till sjösättningen den 28 april. Vi 
utsåg Jan-Åke att vara kontaktperson till kranföraren vid 
sjösättningarna och dirigera så att inga missförstånd uppstår 
mellan båtägare och kranförare.

§13
Nästa möte bestämdes till den24 maj 2012 i Norsholm. Exakt 
plats meddelas i kallelsen.
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.


