
   

Protokoll Styrelsemöte 2013:5
Tid: onsdagen 13/6, 2013, kl: 1830

Plats: Kapten Billes i Norsholm.

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Kenth Högstedt, Lennart Karlsson, 

Roger Karlsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, 

och Jan-Åke Sallermo..

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

§ 2
Föregående mötens protokoll 2013:4 (2013-06-13) godkändes.

§ 3
Janne rapporterade att vi följer budget, så ekonomin är god, 150 000:- i kassan. 
Kända kommande kostnader är ca. 22 000:-.
Vi beslöt att betala en extra amortering på brygglånet med 50 000:-.
Tre sommarplatser i Plåthallen är fakturerade. Vi beslöt att köpa en ny laddare till traktorn eftersom den gamla 
verkar krångla.

§4
Sture redovisade inkommen post: Inget inkommit.

§ 5
Från ÖBF: Inget inkommit.

§ 6
Från SBU: Inget inkommit.

§ 7
Klubbaktiviteter diskuterades inför vintern, Motorkursen kommer att fortsätta. Förslag på att ta reda på vad det 
kostar att bjuda in Milo Dalman att föreläsa en kväll, togs upp. Likaså önskemål om att Jan-Åke berättar om sin 
sommarsegling.

§ 8
Ny handläggare har tillsatts av kommunen under Siverviks ledighet. Vi ber Birger försöka skynda på arbetet med
det nya kontraktet för uppläggningsplatsen.

§ 9
Sture meddelar att nyttjandeavtalet för kranarna och kajen nu är klara och undertecknade, kostnaden blev 2 000:-
per år.

§ 10
Vi har nu fått OK på tillägget till avtalet för udden, så att vi kan förvara små båtar även uppdragna på land.
Tyvärr har Magnus meddelat att han vill bli avlöst som suppleant och ansvarig för Brygg-gruppen vid 
kommande årsmöte, han lämnar exemplariskt tre namnförslag till efterträdare åt valberedningen.

§ 11
Hemsidan är uppdaterad den 29/6 meddelade Janne.

§ 12
Janne meddelar att Maxi 95:n som varit till salu en tid, nu är såld, men kommer att vara kvar över vintern.
Den husvagn som varit uppställd vid Ångsågen måste flyttas, eftersom vi inte får ha någon förvaring eller 
uppställning utvändigt enligt avtalet. Vi kan erbjuda plats på uppställningsplanen för 625:- per säsong.
Likaså kan vi inte tillåta egna lås till hyrd lokal, klubben måste kunna komma åt alla lokaler. Janne fick i 
uppdrag att kontakta berörd.
Vi beslöt att föreslå en sänkning av hyreskostnaden för lokalerna i Ångsågen till kommande årsmöte, 1 500:- 
tycker vi kan passa bättre fortsättningsvis, vid nuvarande standard.

§13

Nästa möte beslöt vi att hålla den 16 oktober kl 18.00.

§14
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.



Harald Mårtensson, sekr. Sture Bång, ordf.


