Protokoll Styrelsemöte 2014:7
Tid: tisdagen 10/9 2014, kl: 180
Plats: Kapten Billes i Norsholm.

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Claes Elgstöm,
Lennart Karlsson, Jimmey Larsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman,
Ola Petersson och Jan-Åke Sallermo.

§1
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.
§2
Föregående mötens protokoll 2014:6 (2014-08-26) och Kranföraremötet (2014-08-26) godkändes.
§3
Janne rapporterade att det fanns 144 551:- i kassan. Vi väntar på fakturor från kommunen på arrendeavgiften.
De nya vimplarna är levererade och fakturan för 100 st. är på 13 094:-. Vi beslöt att de ska kosta 130:- / st.
§4
Sture redovisade inkommen post: Inget inkommit.
§5
Från ÖBF: Inget inkommit.
§6
Från SBU: Inget inkommit.
§7
Jan-Åke har kvar uppgiften att kolla med Peter L. om motorkursens avslutning. Inför nästa möte hoppas vi att det
kommer fram nya förslag på aktiviteter inför vintern.
§8
4 båtar togs upp vid första upptagningstillfället, allt fungerade bra. Jan-Åke har sjösatt en båt åt Kanalbolaget.
§ 9.
Birger har skrivit tre brev, med fråga om framtidsplanerna, och skickat till våra långliggare på plan.
§ 10
Efter att vi mätt upp befintliga platser på uppläggningsplanen har Claes ritat upp en ”tomtkarta”.
§ 11
För att bättre kunna disponera uppläggningsplanen behöver det fyllas ut och justeras i norra kanten. En mycket
preliminär uppskattning av nödvändigt investeringsbehov, visar på ca. 40 000:-. Vi beslöt att en grupp med
Jimmey, Claes och Jan-Åke, tar fram underlag för att kunna begära in mer exakt offert. Styrelsen är positiv till
denna utveckling och kommer att ta ställning till offerterna och ta beslut via mail.
§12
Det nya arrendekontraktet med Norrköpings kommun godkändes av styrelsen och undertecknades av Sture..
§ 13
Sture informerade om att föreningen Göta Kanals Vänner kommer att läggas ned, överskottet skänks till
trädplantering längs kanalen. Orsaken till nedläggningen är svårigheten att rekrytera funktionärer.
§ 14
Inget nytt angående bryggan mer än att ca. tio stycken står i kö för plats.
§ 15
Inget nytt angående hemsidan.
§ 16
Vi beslöt att Kenth Högstedts båt också får en plats i Plåthallen.
Birger påmindes om att ordna med ett flak för rislastning kommande helg, Janne kallar via mail.
Efter fråga beslöt vi att vi inte kommer att ha plats med tomma vagnar på uppläggningsplanen
§17
Nästa möte bestämdes till den 22/10 2014, kl 18.00 i Norsholm.
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

