Protokoll Styrelsemöte 2015:1
Tid: onsdagen 28/1 2015, kl: 1800
Plats: Hod Sture, Söderköping

Närvarande:
Sture Bång, Bo Andersson, Claes Elgstöm, Åke Gunnebäck,
Lars Hörnström, Harald Mårtensson, Jan Nyman Ola Pettersson och
Jan-Åke Sallermo.

§1
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.
§2
Föregående mötes protokoll 2014:9 (2014-11-12) godkändes och lades till handlingarna.
§3
Janne rapporterade att det fanns 188 346:- i kassan. Fått bidrag från Sv Sjö med 2800:-.
Innestående depositioner ca. 40 000:-.
§4
Sture redovisade inkommen post: Div reklam.
§5
Från ÖBF: Inbjudan årsmöte. Jan-Åke representerar klubben och anmäler sig till detta.
§6
Från SBU: Kundenkät från Sv. Sjö. Nyhetsbrev och information om båtklubbsförsäkringen och båtmässor.
§7
Jan-Åke, fortsätter med kontakterna med Peter ang. motorkursen. Jan-Åke gör en inbjudan till Josef:s bildvisning
och berättelser från hans resor. Lars H fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för om vi kan göra ett studiebesök
hos Ulf Tjernbergs segelmakeri.
§8
Sture redovisade dialog med markägaren angående nyttjande av sjösättningsramp vid badet. Inget slutgiltigt svar än.
§ 9.
Ännu ingen återbetalning från kommun, Birger ska påminna om att de lovat betala tillbaka arrendeinbetalning som
gjorts för den nedbrunna Ångsågen.
§ 10
De nya priserna för Göta kanal diskuterades kritiskt. ÖBF kommer att agera. Göta Kanals Vänner nedlagt.§ 11
Ola planerar för att röjning av udden. OK att hyra en röjsåg. 7 st båtar ligger vid spången och 9 st står i kö för plats.
§12
Inget nytt angående hemsidan.
§ 13
Vi beslöt att lägga fram en propp till årsmötet om att slutbetala brygglånet i förtid 28 750:-.
Förslaget till avfallshanteringsplan för klubben läggs också fram för beslut vid årsmötet.
Lars meddelar att han skänker en reservkniv till slåtterbalken. Vi diskuterar att som raststuga skaffa en beg husvagn.
Claes meddelar att han kommer att ploga snö vid behov, utan kostnad.
Utskick kallelse och handlingar till årsmötet, senast 16/2, Janne skickar.
§ 14
Nästa möte bestäms av om behov finns om någon motion inlämnas, annars blir nästa möte, årsmötet.
§15
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

