Protokoll Styrelsemöte 2015:2
Tid: onsdagen 15/4 2015, kl: 1830
Plats: Billes i Norsholm

Närvarande:
Bo Andersson, Sture Bång, Claes Elgström, Åke Gunnebäck,
Lennart Karlsson, Roger Karlsson, Jimmy Larsson, 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 2015:1 (2015-01-15) godkändes och lades till handlingarna.
§3
Janne rapporterade att det fanns 166 748:- i kassan. Janne meddelar att han har betalt en elräkning på 7167:-, som
han tycker är onormalt hög, motsvarande period förra året kostade 2656:-.
Janne fick i uppdrag att maila alla i klubben om den höga förbrukningen för att vi kanske kan få en förklaring.
Förbrukningen nov – jan var nu 5358 kWh mot 741 kWh för samma period för ett år sedan.
Alla räkningar i övrigt betalda.
§4
Sture redovisade inkommen post: Div reklam.
§5
Från ÖBF: Inget inkommit.
§6
Från SBU: Inget inkommit.
§7
Det blir ett studiebesök hos Ulf Tjernbergs segelmakeri den 16 maj.
§8
Den 9 maj erbjuder vi max 20 medlemmar en säkerhetskurs med bl.a. brandskydd och HLR. ÖBF bekostar kursen
för 12 deltagare och båtklubben för de andra upp till 20 deltagare.
§ 9.
Claes Elgström, Sture Bång, Jan-Åke Sallermo och Birger Edelberg kommer att träffa Norrköpings
kommunrepresentanter den 17 april för att diskutera klubbens behov inför planarbetet för Norsholm.
§ 10
Tyvärr inga förändringar av priser och villkor för Göta kanaltrafiken. Vänerförbunden tillsammans med Smålands
och Östergötlands Båtförbund har skrivit till alla kommuner och politiker och förklarat riskerna med den senaste
prisförändringen.§ 11
Vi beslöt acceptera det senaste förslaget från Caroline Löfgreen Örn angående sjösättning och vägbomslösning vid
badplatsen.
§12
Inget nytt angående hemsidan.
§ 13
Det anmäldes att Haralds och Jan Edkvists båtar inte kommer att sjösättas i år.
Vi beslöt att klubben erbjuder sig att vara värdklubb för ÖBF:s årsmöte 2016.
Jan-Åke meddelar att han kommer att närvara vid Skärgårdstinget som hålls i Söderköping 18/4, det är öppet för alla.
§ 14
Nästa möte bestäms 5 maj kl 18.00 hos Billes..
§15
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

