Protokoll Styrelsemöte 2014:8
Tid: onsdagen 8/10 2014, kl: 1800
Plats: Hos Sture i Söderköping

Närvarande:
Sture Bång, Birger Edelberg, Claes Elgstöm, 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 mötes protokoll 2014:7 (2014-09-10).
§3
Janne rapporterade att det fanns 100 000:- i kassan efter att vi betalat de sent inkomna fakturorna för
arrendeavgifterna 2013-2015, till Norrköpings kommun. Av saldot är en del depositionsavgifter samt att det efter
kända utgifter kommer att finnas ca 55 000:- disponibelt.
§4
Sture redovisade inkommen post: Reklam för Toa-sug anläggningen ”Båt Maja”.
§5
Från ÖBF: Inbjudan och program för Klubbkonferensen 15 november. Jan-Åke anmälde intresse att delta.
§6
Från SBU: Inget inkommit.
§7
Jan-Åke har haft kontakt med Peter L. som tror att vi efter en kort repetition kan klara en examination.
Jan-Åke fick i uppdrag att kontakta deltagarna och bestämma intresse och tider..
§8
Alla båtar är nu upptagna förutom de 5 som tas upp med mobilkran den 18/10. Det har fungerat bra.
§ 9.
Inkommen offert för att justera uppläggningsplanen, visade att de planerade åtgärderna blir för dyra. Vi beslöt att
göra endast det nödvändigaste för att möjliggöra byggandet av ett stort båthus. Vi beslöt att köpa in ”kross” för
max 10 000:- och genom kontakter få det utlagt och justerat. Claes E. koordinerar arbetet.
Jan-Åke meddelar angående den avbrutna anbudsförfrågan.
§ 10
Vi har fått ett förslag på hur vi kan ordna med möjlighet att sjösätta mindre båtar vid badplatsen i Roxen.
Sture fick i uppdrag att kontakta markägaren för att om möjligt få tillstånd att ta bort befintliga kör-hinder och
ordna med låsbar bom istället.
§ 11
Vi har nu fått vårt arrendekontrakt i ett undertecknat original från kommunen. Sture arkiverar detta.
§12
Sture informerade om att föreningen Göta Kanals Vänner har blivit tvungna att lägga ner sin verksamhet. Detta på
grund av långvariga svårigheterna att hitta villiga personer att ingå i styrelsen. Kvarvarande kapital används till
trädplantering längs kanalen.
§ 13
Inget nytt från brygg-gruppen.
§ 14
Inget nytt angående hemsidan.
§15
Nästa möte bestämdes till den 12/11 2014, kl 18.00 i Söderköping.
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

