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§   1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§   2 Dagordningen godkändes. 

 

§   3 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. 

 

 - Martin Eklund adjungerades till styrelsemötena. 

 

  

§   4 Föregående protokoll är från årsmötet. Protokollet är justerat och finns på hemsidan. 

 

 Protokoll från mötet dessförinnan är från 2014-10-30.                                                           

- § 7 Tältet.                                                                                                                          

Både ett antal tält och skjul som varit till salu har kollats upp. Alla har varit i en allt för 

hög prisklass.                                                                                                                            

- nuvarande tältstomme har bedömts vara i dåligt skick.                                                         

- försäkringen täcker inte skador på tält.                                                                                     

- att byta till ny duk kostar ca 120 000 kr vilket styrelsen anser vara allt för mycket 

 - byte till plåtbeklädnad bedöms kunna göras till lägre kostnad men osäkert om regler 

för snölast kan uppfyllas. Rasar taket ner på båtar som hyr i en av klubbena fastigheter 

kan det vara risk att klubben får problem med försäkringar/kostnader. Det är ingen 

primär uppgift för klubben att ordna vintertäckning för medlemmarnas båtar. 

 

 Styrelsen beslutar att plocka ner tältstommen. Denna kan ev säljas som skrot eller till 

någon som är intresserad av att köpa den. Styrelsen avser informera medlemmarna på 

vårmötet. Åtgärd 008.  

 Nedmontering. Åtgärd 011. 
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§   5 Ekonomi 

 Klubbens ekonomi är god. Större delen av klubbens medel är placerad på ett 

placeringskonto medan en mindre del finns på ett företagskonto.                                        

Utsändning av årets fakturor beräknas ske så att sista betalningsdag kan vara 31 mars.  

 

§   6 Sammanställning arbetsplikt. 

 Håkan Nordin, Mikael Steen och Jan Nyström går gemensamt igenom arbetstids-

pärmen i början av februari. Man stämmer samtidigt av med båtplatser samt båtar på 

hamnplan. Åtgärd 002.  

 

§   7 Nytt från Båtrådet 

 Jan Nyström informerade om Timrå kommuns förprojekt med fokus på besöks-

näringen i kommunen. Det är Näringslivskontoret som svarat för projektet och bl a Jan 

Nyström och Sune Sundell har deltagit i arbetet för att även få med båtlivet. 

 En av de saker som berörs i projektet är sugtömningsstationer för toalettavfall från 

båtar. Projektet är omfattande och ska upp för beslut på kommunfullmäktige. 

 Jan och Sune fortsätter sitt engagemang inom projektet. Åtgärd 007.  

 Jan kan informera medlemmarna på vårmötet. Åtgärd 009.  

  

 Vid senaste mötet framkom att kommunerna ska ta fram ett turistmagasin och 

efterfrågade båtinformation. Jan Nyström har sänt info om SXK och Ronny Svensson 

har sänt info om Utsjöbryggorna. 

 

§   8 Korrespondens. 

 Avsänt:   - inget 

   

 Inkommet: 

 - 2014-12-12 MNSF Årsmötesprotokoll 

  

§   9  Övrigt 

 

- Idén om en Båtens Dag kom upp på mötet. Ledamöterna är positiva till idén. Det  

  kanske kan locka folk att bli medlemmar. Håkan Nordin och Ronny Svensson tar  

  fram ett koncept för att presentera idén för direkt berörda inom klubben. Åtgärd 010. 

 

- Gästhamnsguiden. Styrelsen beslutar att vara med även i år. Kostnaden är inte hög.  

  Årsmötet hålls i samband med båtmässan i Stockholm men ingen i styrelsen kan  

  deltaga. Det bedöms inte heller som nödvändigt. 

 

- Gånggrinden. Nytt lås är monterat. För att ställa upp låset i upplåst läge så behövs en  

   särskild nyckel. Den finns i nyckelskåpet i klubbstugans förråd. 

 

- El-element på gästtoan är införskaffat men inte inkopplat ännu. Något för elansvarig.  

 

- Hamnkaptenens uppgifter blir allt mer omfattande. På sikt kan klubben behöva  

  förändra Hamnkommittén med t ex två hamnkaptener med olika ansvarsområden.  

  Tas upp på vårmötet. 

 

- Valpen behöver kompletteras med en dragbalk med dragkula. Tas med på arbetsdag  

   innan sjösättning. 
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- Båtvagnar måste vara i kördugligt skick. Vid sjösättning i år så kommer båtvagnarna  

  att besiktigas av medlemmar i krankommittén. Informeras om vid vårmötet. 

 

- På båtar ska det finnas markeringar för där lyftsling ska placeras. Kommer att kollas  

   vid årets sjösättning av medlemmar ur krankommittén. Informeras om vid vårmötet. 

 

- Åkgräsklipparen behöver repareras. Utförs av Martin Eklund. 

 

- El-åtgärder. El-ansvarig får i uppgift att kolla upp att de anmärkningar vi fick av  

  Elsäkerhetsverket är åtgärdade. 

 

- Laga västra grinden.  Åtgärd 012 

 

- Kontakt angående container på hamnplan.  Åtgärd 013 

 

 - Åtgärdslistan gicks igenom. Den uppdateras av JN och därefter löpande av RS. 

  -- belysningsarmaturer hamnplan. Åtgärd 001 

  -- inköp flytelement. Åtgärd 003 

  -- inköp av grus och matjord. Åtgärd 004 

  -- Båtskjul. Reparation och underhåll. Åtgärd 005 

  -- Översyn och reparation av vattenledningar.Åtgärd 006 

  --  

 

 

§  10 Nästa möte den 23 februari kl 18 i klubbstugan. 

 

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

 

 

 

 

 

    Vid pennan      Justeras 

 

Ronny Svensson 
 

    Ronny Svensson    Håkan Nordin 

 


