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§1  Göran Sörell öppnade mötet genom att hälsa styrelsen välkommen och 

dagordningen godkändes. 
 
§2   Föregående protokoll upplästes och genomgicks. 
 
§3   Ekonomi (hoppas över eftersom Christina är frånvarande) 

 Likviditeten är god. 
 Två nya medlemsavgifter: 

o Peter Lötman, medlemsavgift 
o Tommy Swedin, medlemsavgift 

 
§4   Pågående arbete 

 Ombyggnaden av 100-bryggan är nästan färdig. Folke har omdisponerat 
platserna. Återstår att montera 3 Y-bommar och den yttersta bojstenen. 
Ansvarig Sune. 

 Bastun är snart klar. Skorstenen monteras denna vecka. Ansvarig Anders. 
 Folke måste se till att bryggorna blir klara innan sjösättningen. Göran vidtalar 

Folke. 
 Nya gästbojar skall läggas ut. Bojar finns i förrådet. (Arbetsgruppen) 
 Mastkranen bör byggas om så att den blir lättare att använda. Blocket upptill 

bör flyttas ut. Anders och Göran kommer med ett skissförslag till 
arbetsgruppen. 

 Avloppet bör kompletteras med en värmekabel. Sture Pettersson är ansvarig. 
 Belysningen i hamnområdet bör kompletteras. Håkan Jonsson ansvarig. 
 Arbetsgruppen bör se över taket på stugan så att det inte läcker. Se Martins 

förslag till årsmötet 
 Martin skall lägga ut grus och jord på vägen ut till bastun. 
 Göran kollar med Sten hur rutinerna för dieseltanken ser ut, med tanke på att 

klubben betalar besiktning. 
 Sune kollar med Martin så att en ny lista för traktorförare blir uppgjord som 

mer speglar kunskaper som förare än den aktuella listan. 
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§5   Aktiviteter 
 Vårmötet är på tisdag krockar med provet i navigationsutbildning. Göran 

stämmer av med utbildningen. 
 Punkter till vårmötet: 

o 100-bryggan (Sune) 
o Omfördelning av platser (Folke) 
o Kerstin Svensson berättar om en resa till Antarktis. 

 Se över marknadspriset på en begagnad åkgräsklippare. (Arbetsgruppen) 
 Efter sjösättningen bör uppställningsplanen vara ren från båtar. En plan 

bakom båthuset bör iordningställas. (Arbetsgruppen) 
 

 
§6  Övrig fråga. 

 Hasse har en köpare till balken bakom båthusen. Det är OK att sälja för 
styrelsen. 

 Diket bakom båthusen bör ses över så att avrinningen blir bättre, Anders 
kollar. 

 En stortriss är till salu och jollesektionen har visat intresse. Mikael Olavi, 
Stefan Westerlund och Morgan Evensson bör komma med ett förslag till 
vårmötet. 

 Brev från Alf Olert. Alf vill bli befriad från arbetsplikt i år pga sjukdom. 
Styrelsen tar Alfs arbetsplikt i år. 

 Två pålar har försvunnit under vintern på 300-bryggan, Folke fördelar om 
platserna.  

 
§7  Göran avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
  
 
Vid pennan, 
 
Sune 


