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Protokoll 

konstituerande styrelsemöte  

2013-12-16 
 

 

Närvarande: Håkan Nordin, Jan Nyström, Mikael Steen, Per Eriksson, Ronny Svensson och  

                     Martin Eklund. 

 

Plats: klubbstugan 

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll var årsmötet. Det är justerat, finns på hemsidan och lades till 

handlingarna. Se även § 7 vad gäller räkenskaperna. 

   

§  4 Konstituering av styrelsen: 

 

 - Till vice ordförande valdes Jan Nyström. 

 

 - Firmatecknare: 

--  Att teckna föreningens firma för post- och bankkonton utsågs ordföranden  

     Håkan Nordin och kassören Mikael Steen var för sig. 

--  Att teckna föreningens firma för kontotransaktioner i post och bank utsågs  

     ordföranden Håkan Nordin och kassören Mikael Steen var för sig. 

--  Att teckna post och övriga försändelser utsågs styrelsemedlemmarna var för sig. 

 

§  5 Styrelsen beslöt att adjungera Martin Eklund till styrelsemötena.  

  

§  6 Arbetsordning inom styrelsen 

 

- Inplanering av styrelsemöten. 

Vid styrelsemöten inplaneras nästkommande möte och tidpunkten läggs in på 

hemsidan. Alla medlemmar kan när som helst kontakta någon i styrelsen eller via 

kontaktlänken på hemsidan om man önskar att ett speciellt ärende tas upp. 

 

- Posthantering.  

Sekreterare Ronny Svensson svarar för att brevlådan töms och postförsändelser 

fördelas till berörda. 
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- Registerhantering. 

Ändringar som medför att vårt register på SBU:s server behöver uppdateras 

meddelas till sekr. Ronny Svensson som svarar för uppdateringen.   

 

Vice ordf./hamnkapten Jan Nyström svarar för fördelning av båtplatser samt 

förande av båtplatsregister. Vid förändring av båtplatsregistret sänds en uppdaterad 

version via e-mail till styrelsemedlemmarna. Båtplatsregistret sätts upp på 

anslagstavlan i klubbstugan. Mindre förändringar i nya versioner kan här antecknas 

för hand. 

 

§  7 Färdigställande av ekonomiska redovisningen för revisorerna. 

Fortfarande stämmer inte räkenskaperna. Alla kvitton mm är korrekta men vid utskrift 

så uppstår en mindre skillnad. Kassören tar kontakt med Monika Pettersson för att 

tillsammans försöka hitta felet.  

 

§  8 Övriga frågor. 

 

 Tältet  

Sten Bengtsson har kontaktat försäkringsbolaget och skadeanmälan ska fyllas i. 

Högsta försäkringsbelopp är 2 basbelopp minus 10 % självrisk vilket motsvarar ca 

80 000:-. 

 

Jan Karlsson tar kontakt med tillverkaren för att få uppgift om: 

   - är det möjligt att laga duken och i sådant fall till vilken kostnad. 

 - kostnad för ny duk. Helst bör den vara kraftigare än nuvarande. 

 - är det möjligt/lönsamt att som tillfällig lösning dra över en lättare duk 

 

Vi behöver dessutom se över plåtbeklädnaden på gavlarna. Det verkar som att 

vinden kommit in under duken och slitit sönder den. Detta får göras till nästa 

sommar. 

 

 Påminnelse om ifyllande av gjord arbetstid. 

Håkan Nordin och Ronny Svensson skriver en julhälsning till medlemmarna och 

passar på att påminna om att fylla i arbetstidsrapporterna. Beroende på hur det blir 

med arbetet att lägga på ny tältduk så kan detta komma att räknas till 2013 även 

om det görs en liten bit in i 2014 för de som har arbetstid kvar att fullgöra. 

 

 Muddring. 

Företaget som muddrar vid kommersiella hamnen har inte möjlighet att muddra åt 

oss i nuläget men är intresserade att göra det vid annat tillfälle. Förutsättning är att 

det finns tillstånd till muddring. Det finns även andra företag som kan vara 

intresserade. 

Jan Nyström kontaktar Folke Nyström som sannolikt har kunskap om vad som 

krävs för tillstånd, hur man söker tillstånd och hur länge ett tillstånd gäller. Vi 

behöver ett muddringstillstånd för att kunna gå vidare. 

 

 Vattenledningarna inom klubben. 

Ledningarna har stått och läckt sedan hamnen stängde men är förhoppningsvis 

helt avstängda nu. Enligt VVS-ansvarige i klubben behöver hela systemet ses över 

och ledningar kan behöva grävas upp. Vi får titta på det nästa sommar. 
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 Röjning och städning av inre rummet i traktorskjulet har påbörjats av Jan Nyström 

och Lars Sandberg. 

 

 Vinterförvaring av båtar. 

I dag har vi enbart en avgift för vinterförvaring oberoende av båtens storlek. Det 

skulle vara mer rättvist att ha en differentiering mellan stor och liten båt. Tas upp 

till nästa årsmöte. 

 

 Båtskjulens ommålning 

Martin meddelar att kontakten med målare inte ledde någonvart.           

Det finns en möjlighet att klä om skjulen med ny målad plåt. Till vissa delar 

verkar skjulen ha satt sig och man skulle kunna rikta upp dem i samband med ny 

inklädnad. Det hela är en fråga för skjulägarna. Martin går vidare och kan komma 

att kalla till skjulägarmöte. 

 

§   9 Nästa möte den 3 februari 2014 kl 18. 

 

§  10 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

   Vid pennan          Justeras 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 
 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 


