
   

Protokoll Styrelsemöte 2012:4

Tid: tisdagen 24/5, 2012, kl: 19
00

Plats: På Kapten Billes. i Norsholm.

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Kenth Högstedt, 

Lars Hörnström, Roger Karlsson, Harald Mårtensson,

Magnus Olsson och Jan-Åke Sallermo

§ 1
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat. 

§ 2
Föregående mötens protokoll (2012:3), godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3
Janne hade lämnat uppgifter om att ekonomin är enligt budget. Dock har elförbrukningen varit tre gånger högre 
än normalt under mars och april. Janne fick i uppdrag att fråga om det använts värme vid renoveringen av 
Marieholms 28.

§4
Sture redovisade inkommen post: Information från Göta Kanals Vänner, ”Vänkanalen”. Från Svenska Sjö tre 
nummer av ”Sjörapporten”. Diverse mail-reklam som Sture skickar vidare så fort den kommer.

§ 5
Från ÖBF: Protokoll från möten 11/2 och 17/3 samt Årsmötesprotokollet.

§ 6
Från SBU: Inget nytt.

§ 7
Klubbaktiviteter diskuterades åter och vi beslöt att i samband med höstens upptagningar undersöka intresset för 
en motor- VHF- eller skeppar- kurs.

§ 8
Birger, Sture och Harald rapporterade om det positiva mötet 24/4 med Jonas Sivervik från Norrköpings 
Kommun , som vi följde upp med ett möte i Norsholm, den 2/5, med syn av de aktuella husen. Vi fick då också 
tre nycklar för att själva kunna fortsätta med planeringen. Kommunen ser positivt på att båtklubben disponerar 
dessa båda hus för båtförvaring och klubbaktiviteter. De är villiga att skriva ettårskontrakt med oss och vill ha in 
kontraktsförslag. Vi gav Birger i uppdrag att göra ett kontraktsförslag med löptid 1/7 t.o.m. 31/6, det skall vara 
klart till den 3/6 2012.

§ 9
Inget nytt från Kanalbolaget.



§ 10
Magnus rapporterade från den välbesökta städdagen där 15-20 personer kom och jobbade med att få ordning på 
bryggan och på udden inför kommande säsong. De nya flytblocken till bommarna har kommit, kostnaden blev 
5800:- inklusive moms och frakt. Vi har fått en offert på 3500:- för monteringen inklusive material från Peter 
Lembke. Vi beslöt att anta offerten och be Magnus beställa monteringen.
Vid städdagen kom det upp förslag på att det skulle kunna göras några enkla båtplatser bredvid bryggan, genom 
att dra upp mindre båtar delvis på land. Styrelsen diskuterade detta och studerade arrendeavtalet. Bedömningen 
blev att vi kan anvisa 4-5 platser bredvid bryggan enligt förslaget med en reducerad avgift jämfört med bryggan. 
Hyran för en sådan plats beslöts vara hälften mot en vanlig, dvs 250 + 625 = 875:-/år.
För dessa platser ska i kontraktet skrivas in att om platser blir lediga vid bryggan ska dessa utnyttjas i första 
hand. Dessa extra platser ska ses som väntplatser och man kan inte räkna med att få ha en ”billig” plats om det är 
ledigt vid bryggan. Platserna ska fördelas utifrån kölistan. Likaså måsta man ta hänsyn till att vattenståndet 
varierar och detta kan inte båtklubben ta något ansvar för, utan nyttjaren ansvara helt för förtöjningen.
Eftersom vi inte fått tillbaka undertecknade avtal från de två båtar som ligger vid kajen så ska vi skicka dessa på 
nytt, Birger tar fram kopior och Sture ansvarar för att de skickas och blir undertecknade.

§ 11
Inget nytt ang. hemsidan..

§ 12
Sjösättningarna fungerade bra med en mycket duktig kranförare

§13
Lars Hörnström meddelade att han hade stängt av strömmen för uppläggningsplatsens elcentraler.
Lars anmälde också sitt intresse av att boka plats i Plåthallen inför kommande vinter, för att kunna göra en del 
renoveringar på båten.
Nästa möte bestämdes till den11 september 2012 plats meddelas i kallelsen.
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr. Sture Bång, ordf.


