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Protokoll Styrelsemöte 2013:7
Tid: onsdagen 16/10, 2013, kl: 1800
Plats: Kapten Billes, Norsholm.
Närvarande:
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 2013:6 (2013-10-16) godkändes.
§3
Janne rapporterade att vi följer budget, så ekonomin är god, 109 000:- på banken.
Den förtida amorteringen av brygglånet med 50 000:- är nu gjord. Återstår 53 000:- av lånet
Medlemsavgifter och hyror är fakturerade och ska vara betalda till den 29/11.
§4
Sture redovisade inkommen post: Inget inkommit.
§5
Från ÖBF: Inget inkommit
§6
Från SBU: Inget inkommit.
§7
Klubbaktiviteter diskuterades. Föredraget med Milo Dalman bestämde vi till att det blir under vecka 9,
26/2 med start kl 19.00. Jan-Åke och Birger utsågs till att planera och ombesörja inbjudningarna.
Jan-Åke håller kontakt med Peter Lembke angående fortsättning på motorkursen, målet är att den ska komma
igång igen efter nyår..
§8
Birger har ännu inte fått kontraktsförslaget bekräftat från Nrk. kommun. Han försöker få kontakt med Sivervik så
fort han kommer tillbaka i tjänst.
§9
Inget nytt från Kanalbolaget.
§ 10
Inget nytt från brygg gruppen, säsongen slut enligt Magnus.
§ 11
Hemsidan, inget nytt..
§ 12
Olle Lack önskar hyra en lokal i Ångsågen för sin veteranlastbil. Vi beslöt att det går bra men att det är bara för
uppställning och att elen skall vara bortkopplad i bilen. Ingen el finns i lokalen och inget mekande får göras.
Likaså beslöt vi att detta gäller så länge ingen behöver lokalen för någon båt. Båt går före bil. Kontrakt ska skrivas
Sture kontaktar glasmästare, för prisförslag att byta ut de trasiga glasrutorna Ångsågen.
§13
Vi beslöt, efter det att ägaren till träbåten i Plåthallen kontaktats, att den får ligga kvar under vintern.
Jan-Åke ställde en fråga om vad vi har SBU till? Diskussion…
§14
Vi beslöt att hålla årsmötet den 19 mars kl. 19.00. Stadgarna behöver ses över och kallelsen till årsmötet skickar vi
ut både med e-post och vanligt brev. Vi beslöt att sista dag för motioner blir den 28/2.
§15
Kommande möten beslöt vi att hålla den 22 januari kl 18.00. och om det behövs, ett möte före årsmötet 12 mars.

Vänd

2 (2)
§16
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

