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Protokoll konstituerande styrelsemöte 2016-01-25. 
 

Närvarande:  Håkan Nordin, Mikael Steen, Per Eriksson, Martin Eklund, Tomas 

Sandberg, Göran Sörell, Morgan Evensson, Jan Nyström. 

 

Ej närvarande: Ronny Svensson 

 

Plats:   Klubbstugan. 

Tid:  18.00    

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade årets första möte öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes, med tillägget att Jan för protokoll. 

 

§ 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 Sekreteraren Ronny Svensson 

och kassören Mikael Steen var för sig. 

 

 

§  4 Föregående protokoll;  = årsmötet, gicks igenom, - följande noterades: 

 

 § 16 Ordf. noterade att stadgeändringen nu är trädd i kraft, beträffande föreningens 

syfte och ändamål. 

 

 § 17  Punkten 1.     

  Noterades att styrelsen har fortsatt i uppdrag att se över kran- frågan. 

  Styrelsen ska ge förslag på nya sjösättnings- resp. upptagningstider. 

 

  Punkten 2. 

Morgan uppdrags att ta hjälp av SWECO för en hållfasthetsberäkning, innan 

brytblocket flyttas upp i mastkranen. Morgan ombads att sedan bilda en liten 

projektgrupp som utför arbetet.  
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  Punkten 3. 

Landgångarna till bryggor: Morgan ombeds att ta fram en ritning till den 

föreslagna konstruktionen och även här bilda en arbetsgrupp som utför arbetet. 

Redan nu vet vi också att landgångarna, speciellt på 100-bryggan, är dåliga och 

måste förnyas. 

 

 § 18 Grävningen för nya VA-ledningar o ventiler diskuterades. Mikael Steen 

kontaktar  Grävmaskinist Stefan Strandlund och VVS montören Nils Sundling, 

för att utföra arbetet 

 

  I samband med grävning, bestämma om vi ska anordna el-uttag på hamnplan 

eller ej. 

 

  Styrelsen har att utse säkerhets- o vaktansvarig i hamnen. 

 

 

§  5 Ekonomi.  

 Ekonomiansvarig Mikael Steen, lämnade en status för dagen på klubbens penga-

tillgångar. 

Ekonomin ser fortsatt god ut, meddelade ekonomiansvarig. 

 

§  6 Sammanställning av arbetsplikt;  Beslutades att utföras av; Håkan, Martin, Ronny 

Mikael, Per och Jan.  – OBS NY TID – 2:a februari kl. 17.00 i klubbhuset. 

 

§  7 Korrespondens;  

 Sv. Seglarförbundet, har skickat en påminnelse om uppgiftsinlämning. Roine 

Pettersson ordnar det. 

 

§  8 Övrigt: 

 Seglingssektionens Ungdomsgrupp;  Närvarade vid mötet var Göran Sörell och 
Morgan Evensson. 

- Önskemål om 2 st. utombords elmotorer, med batterier och dito laddare. 

- Rödön Runt kommer att arrangeras den 13:e augusti i Åkeröviken 2016. 

Morgan vill få hjälp med att få ut kallelse i god tid till alla båtklubbar i distriktet. 

Här kan Båtrådet/Utsjöbryggorna göra en bra insats. 

- Klubbens Trissjollar behöver en del upprustning och översyn.  

Trasigt rodernämns bl a. – Vagga (ev. med hjul) för förvaring och transport 

behöver tillverkas. 

- Diskussion om klubben ska anordna någon aktivitet, som t.ex. Båtdag med  

  aktiviteter.  

 

 Klubbstugan; Det beslutades att följande rutin ska införas. 
- Vid hyra av klubbstugan skall först kontakt tagas med Stugfogden för den 

 aktuella dagen, därefter noteras den hyrda dagen i kalendern i klubbhuset. 

 Städ och rengöringsmedel skall finnas tillgängligt i klubbhuset. 

 Lagning av nu befintliga skador, diskuteras på nästa möte. 

Vad säger stugvärden om att införa en deposition vid hyra? Jan N.  kontaktar 

stugvärden i ärendet. 

 

 Aktivitetskalender; - Bordlades till nästa möte. 
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 Martin Eklund önskar en lång s.k. kranarm till klubbens traktor. 

 

 Elmätaravläsning; Mikael Steen kontaktar Ronny Svensson. 
 

 Elbesiktning; Är klubbens kvarvarande El-punkter nu åtgärdade ?  Håkan Nordin 
kontaktar Elansvarig Håkan Jonsson.                                                                  

Håkan Nordin tar även upp frågan om klubbens framtida behov av El-arbeten som 

behöver utföras.  

 

 Klubbstugan;  Håkan Nordin kontaktar Börje Larsson om träpanel, 

tilläggsisolering och fönsterbyte på klubbhuset. 

 

 Arbetslista;  Att det finns en pågående arbetslista väl synlig i klubbhuset  
 

 

§  9 Nästa möte;  OBS Ny TID 2:a februari kl. 17.00 i klubbhuset. 

”Notera direkt i almanackan”. 
 

 

§  10  Ordförande tackade alla för vårt intresse och avslutade mötet  

 

 

 

 

SÖRÅKER den 26 januari 2016 

 

Vid pennan    Justeras 

 

 
.....................................................  …………………………………………………… 

 
 Jan Nyström    Håkan Nordin 
         


