Protokoll Styrelsemöte 2014:6
Tid: tisdagen 26/8 2014, kl: 1830
Plats: Hos Sture i Söderköping.

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Claes Elgstöm,
Åke Gunnebäck, Lars Hörnström, Lennart Karlsson, Roger Karlsson,
Harald Mårtensson och Jan Nyman.

§1
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.
§2
Föregående mötens protokoll 2014:5 (2014-05-27) godkändes.
§3
Janne rapporterade att det fanns 146 134:- i kassan. Vi har fått bidrag med 1700:- från ÖBF, för seminariet med
Milo Dalman. Vi har 37 500:- kvar på brygglånet, spången på udden kostade 3700:- i material, Flagga 3156:- och
nya lås till plåthallen 1300:-.
§4
Sture redovisade inkommen post: Inget inkommit.
§5
Från ÖBF: Inget inkommit.
§6
Från SBU: Inget inkommit.
§7
Vi beslöt att ge Jan-Åke i uppgift att kolla med Peter L. om motorkursens avslutning.
§8
Birger meddelar att han haft kontakt med kommunen om avtalet som nu är klart för underskrift. Vi beslöt att säga
OK till avtalet. Kommunen har inga andra planer för området förrän någon intressent som vill bygga, dyker upp.
§ 9.
Inget nytt från Kanalbolaget.
§ 10
Inget nytt från brygg-gruppen mer än att spången är byggd.
§ 11
Inget nytt om hemsidan.
§12
Janne meddelar att den nya flaggan är hissad. Nya klubbvimplar är beställda.
Vi beslöt att det ska kosta 400:- för att lägga upp en kanot på udden under sommarsäsong.
Vi beslöt att riset som röjts på uppläggningsplanen ska köras bort, Birger fick i uppdrag att kolla vad det kostar att
hyra ett flak över helgen 13-14/9. Janne kallar till arbetsdagar via mail.
Birger påmindes om de påminnelsebrev han ska skriva till våra långliggare på plan.
Vi diskuterade ”tomtkartan” som Janne gjort. Vi beslöt att träffas på plan 3/9 kl 18.00 för att bättre se vilka platser
som kan skapas och hur nya hus ska placeras.
Vi har tre intresserade att lägga sina båtar i plåthallen över vintern, Birger Edelberg finns redan, Mikael Boman
finns redan och Claes-Göran Karlsson ny. Vi beslöt att säga OK till dessa.
§15
Nästa möte bestämdes till den 10/9 2014, kl 18.00 i Norsholm.
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.
Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

