Protokoll Styrelsemöte 2013:4
Tid: onsdagen 13/6, 2013, kl: 1800
Plats: Hos Sture i Söderköping.
Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Kenth Högstedt
Harald Mårtensson och Jan Nyman.
§1
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.
§2
Föregående mötens protokoll (2013:3 och Kranförarmöte 2013-05-15) godkändes.
§3
Janne rapporterade att vi följer budget, så ekonomin är god, 158 900:- i kassan.
Kända kommande kostnader är 21 100:- plus vad de nya arrendeavtalen kommer att kosta.
§4
Sture redovisade inkommen post: Inget inkommit.
§5
Från ÖBF: Mail om att utveckla SBU, genom att besvara bifogad fråge-enkät.
§6
Från SBU: Inget inkommit.
§7
Inga klubbaktiviteter pågår över sommaren.
§8
Birger redovisade sina kontakter med kommunen (Sivervik) om vårt förslag till arrendekontrakt. Med ett par
kompletteringar som Birger inför i förslaget sa vi OK till att acceptera avtalet.
§9
Sture fick i uppdrag att kontakta Anders Donlau, för att diskutera nyttjandeavtalet för kajer och kranar.
Svarsbrevet som Sture skickat oss tidigare, angående förslaget till nyttjandeavtal, godkändes av styrelsen.
Vi beslöt att fråga Hörnström om kostnad och montering av ett nödstopp på sjösättningskranen
§ 10
Vi beslöt att vid frågor om båtplatser vid bryggan i Roxen, alltid hänvisa till Magnus Olsson för handläggning.
§ 11
Inget nytt om hemsidan.
§ 12
Sjösättningen har fungerat bra men färre båtar än vanligt har sjösatts.
§13
Klubben har fått en förfrågan från Ola Pettersson om att förvara en båtvagn i Ångsågen över sommaren. Vi
beslöt att det OK och utan kostnad, tills vi har beslutat om villkor för nyttjandet av lokalerna.
Vi beslöt att samlas och köra bort skräp och huggen sly från uppställningsplatsen och Ångsågen den 28/6
kl 13.00.
Vi gick igenom den information och det frågeformulär vi fått från arbetsgruppen ”Utveckla SBU”. Efter
diskussioner enades vi om de flesta svaren. Janne och Harald fick i uppdrag att komplettera svaren på för de
frågor som blev kvar
§14
Nästa möte beslöt vi att hålla den 28 augusti. Då börjar vi med ett kranförarmöte och avslutar med styrelsemötet.
§15
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

