
    

   

    

Protokoll Styrelsemöte 2014:4 
Tid: tisdagen 14/5, 2014, kl: 1830 
Plats: Billes i Norsholm. 
 
Närvarande: 
Bo Andersson, Sture Bång, Lennart Carlsson, Birger Edelberg,  
Roger Karlsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, Ola Pettersson och  
Jan-Åke Sallermo. 

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

 § 2 
Föregående mötens protokoll 2014:3 (2014-04-03) och kranförarmötet (2014-04-03) godkändes. 
 

 §3 
Janne rapporterade att det fanns 162 700:- i kassan. 
 

 § 4 
Sture redovisade inkommen post: Kinda kanal broschyr. 
 

 §5 
Från ÖBF: Inget inkommit. 
 

 § 6 
Från SBU:. Inget inkommit. 
 

 § 7 
Vi beslöt att ta upp frågan om kommande klubbaktiviteter i höst. 
 

 § 8 
Birger rapporterade att han har haft mailväxling med Sivervik, Norrköpings kommun och avtalat om möte 
kommande fredag, angående avtalet för uppläggningsplanen. 
 

 § 9 
Vi beslöt att Jan-Åke Sallermo tillsammans med Claes Elgström, tar fram ett förslag på yttrande om ”Fördjupning 
av översiktsplanen för Norsholm”. Synpunkter ska vara inlämnade senast 31 maj. 
 

 § 10. 
Sture redovisade läget och konsekvenserna av Ångsågs branden. Han har skickat polisrapporten till de drabbade så 
att skaderegleringen med försäkringsbolagen inte fördröjs. Kommunen har sagt upp arrendeavtalet och kommer att 
betala tillbaka erlagt arrende. 
 

 § 11 
Kanalbolaget har infört nya rutiner med vimpel som bevis på erlagd avgift, istället för kvitto och klistermärke. 
Detta har föranlett en del strul. 
 

 § 12 
Brygg-gruppen har ordnat med arbetsdag, 16 personer röjde sly, oljade bryggan, justerade bommar mm. 
 

 § 13 
Birger redovisade vad som gäller för kameraövervakning och konstaterar att vi inte kan få tillstånd för detta. Vi 
beslöt att köpa in två stycken kameraattrapper plus skyltar som avskräckande medel, Birger köper detta. 
 

 §14 
Vi beslöt att uppdra åt Jan-Åke och Janne att ta fram en broschyr för att enkelt kunna presentera klubben och på så 
sätt, locka nya medlemmar. Behovet har blivit tydligt när Jan-Åke visade klubben för en intresserad båtägare. 
Vi beslöt att köpa in två nya flaggor till klubben flaggstång, Janne kollar pris och köper. 
Janne fick i uppdrag att ta fram en karta över uppläggningsplanen så att vi kan planera hur båtarna ska placeras. 
På fråga från Jan-Åke, om klubben var intresserad av att köpa in några överblivna stöttor för att ha i beredskap, 
beslöt vi att det inte fanns något behov. 
Birger fick i uppdrag att skriva ett brev med fråga om framtidsplanerna för den stora plåtmotorbåten och för 
Cornelia som båda legat länge på land och vi börjar bli oroliga för om de kommer i sjön någon mer gång. 
 

 §15 
Nästa möte bestämdes till den 27/5 2014, kl 18.30 hos Billes. 
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Harald Mårtensson, sekr.     Sture Bång, ordf. 


