Protokoll Styrelsemöte 2014:9
Tid: onsdagen 12/11 2014, kl: 1800
Plats: Kapten Billes, Norsholm

Närvarande:
Sture Bång, Birger Edelberg, Claes Elgstöm, Lennart Karlsson,
Roger Karlsson, 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 2014:8 (2014-10-08).
§3
Janne rapporterade att det fanns 102 866:- i kassan efter att vi betalat faktura för 70 ton grus med 8 000:-.
§4
Sture redovisade inkommen post: Inget inkommit..
§5
Från ÖBF: Mail-info från radioklubben.
§6
Från SBU: Nyhetsbrev via mail.
§7
Jan-Åke, motorkursen fortsätter i februari. Vi bokade in Josef för bilder och berättelser från hans resor,
till den 11 februari kl 18.30.
Vi beslöt att kolla om vi kan göra ett studiebesök Ulf Tjernbergs segelmakeri.
§8
Sture har förhandlat med markägaren om att sjösätta mindre båtar vid badplatsen i Roxen. Det kan vara OK under
två veckor, vår och höst. Under övrig tid stängt med en bom. Sture fortsätter förhandla.
§ 9.
Avtalet med kommunen är nu klart, Birger ska påminna om att de lovat betala tillbaka arrendeinbetalning som
gjorts för den nedbrunna Ångsågen.
§ 10
Sture informerade om att det troligen blir två nya broar vid den kommande kanal passagen för E22 vid
Söderköping.
§ 11
Ola är nöjd med hur det har fungerat med bryggan under året.
§12
Inget nytt angående hemsidan.
§ 13
Alla som önskat har fått plats inför årets vintersäsong. Sture förmedlar till intresserade att det kommer att finnas
plats till fler även nästa vinter.
Vi uppdrog åt Jan-Åke att ta fram en avfallshanteringsplan för klubben.
§ 14
Nästa möte bestämdes till den 28/1 2015, kl 18.00 i Söderköping.
Årsmötet bestämdes till den 17/3 2015 kl 19.00 i Fritidsstugan, Norsholm.
§15
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

