
    

   

    

Protokoll Styrelsemöte 2014:5 
Tid: tisdagen 27/5, 2014, kl: 1830 
Plats: Kapten Billes i Norsholm. 
 
Närvarande: 
Bo Andersson, Sture Bång, Roger Karlsson, Harald Mårtensson, Jan 
Nyman, Ola Pettersson  

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

 § 2 
Föregående mötens protokoll 2014:4 (2014-05-14) godkändes med korrigering av att Lennart C. inte deltagit. 
 

 §3 
Janne rapporterade att det fanns 162 630:- i kassan. 
 

 § 4 
Sture redovisade inkommen post: Inget inkommit. 
 

 §5 
Från ÖBF: Inget inkommit. 
 

 § 6 
Från SBU: Inget inkommit. 
 

 § 7 
Inget nytt angående klubbaktiviteter. 
 

 § 8 
Årets sjösättningar har gått bra. Dock någon tveksamhet om allt är noterat i pärmen, ska kollas. 
Harald meddelade att han inte kommer at sjösätta i år. 
 

 § 9 
Birger har meddelat att han ännu inte fått någon kontakt med kommunen om avtalet. Mötet som var avtalat blev 
inte av. Han fortsätter med att söka kontakt för ett avslut i frågan. 
 

 § 10. 
Jan-Åke Sallermo har tillsammans med Claes Elgström, tagit fram ett förslag på yttrande om ”Fördjupning av 
översiktsplanen för Norsholm”. Mötet hade några förslag på kompletteringar. Sture meddelar Jan-Åke angående 
underskrifterna och Harald skickar uppgift angående tillägg om att vi ska se det som positivt att de vill göra udden 
tillgänglig men dementera att den förfaller, för det gör den inte längre eftersom vi har arrendet och Brygg-gruppen 
håller ordning där nu. Dessutom anger de ett läge för småbåtshamnen där vår gamla brygga fanns. Vi ska ange att 
den nu finns inne i hamnen intill udden. Vi har fått förlängd svarstid med två veckor. 
 

 § 11 
Inget nytt från Kanalbolaget. 
 

 § 12 
Ola meddelar att Brygg-gruppen vill bygga en spång för att lättare kunna gå i slänten på udden. Vi beslöt att det är 
OK att köpa material för max 4000;-. Vidare finns det problem med någon övergiven båt utan känd ägare som 
ligger upplagd på udden. Vi beslöt att sätta ett anslag på båten med uppmaning om kontakt, som första åtgärd. 
Ola föreslår att vi ska bilda en fiskesektion inom MBK, styrelsen är positiv till förslaget. 
 

 § 13 
Birger har meddelat att han har hittat lämpliga kameraattrapper som han köper. 
 

 §14 
Janne meddelar att han har beställt två MBK-flaggor som kostar 3100:-. Han har också begärt in offert på nya 
MBK-vimplar. Vid städdagen arbetade 6 personer hårt och röjde mycket sly på uppställningsplan, riset är dock 
kvar och måste transporteras bort. Vi beslöt att ta bort soptunnorna i Plåthallen eftersom det blir blandat avfall i 
dem, inte bara brännbart. Farligt avfall ska var och en ta hand om själv. 
Vi beslöt att ta fram en avfallshanteringsplan för att vara förberedda vid en eventuell tillsyn. 
 

 §15 
Nästa möte bestämdes till den 26/8 2014, kl 18.00 hos Sture i Fyrudden. 
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Harald Mårtensson, sekr.     Sture Bång, ordf. 


