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Plats klubbstugan 

Närvarande:  Håkan Nordin, ordförande  

 Folke Nyström, vice ordförande  

 Eva Forsberg, kassör 

 Ronny Svensson, sekreterare  

 

 

1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

 

2. Förslag till dagordning godkändes 

 

3. Ekonomi 

Eva redogjorde för klubbens ekonomi. Tillgångar är ca 120 tkr varav fonderade medel 

ca 58 tkr. De fonderade medlen är avsedda för framtida reparationer/investeringar och 

styrelsen anser att de bör öka för att klara kommande kostnader för t ex tältet och 

kranen. De nya Y-bommarna kan komma att faktureras innan årsskiftet 09/10 eftersom 

klubben redan har haft kostnaden för anskaffning, men år 2010 räknas som första 

avskrivningsår. 

 

4. Sjösättningsplatsen 

Grus för utjämning av platsen har levererats. Planing måste ske före upptagning den 4 

oktober. 

 

5. Traktorn 

Service och reparation av traktorn gjordes av en medlem som arbetstid för klubben. 

Materialet kommer att faktureras klubben. 

 

6. Arbetsdag 

Vi behöver ytterligare en arbetsdag i höst. Datum valdes till 17 oktober. Kallelse 

skickas av Ronny via email till medlemmarna. Arbetsgruppen får i uppgift att fördela 

medlemmarna på de olika uppgifterna såsom Y-bommar, inglasning av verandan, 

vinterställa bryggorna. 

 

7. Årsmöte 

 Årsmötet beslöts hållas den 8 november kl 14 i klubbstugan. 

Ronny tar fram förslag på dagordning, för in datumet på hemsidan och meilar 

sammankallande i kommittéerna för deras verksamhetsberättelser. 

 

8. Aktivitetskalender för 2010 

 Håkan tar fram förslag på aktivitetskalender. 

 

9. Båtplatser 

 Folke meddelar att det för närvarande finns 5 personer i kö till båtplats. 
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10. Utsjöbryggor 

Utsjöbryggorna har efterfrågat bidrag från klubbarna. Enligt uppgift har sedan 

tillräckliga bidrag kommit från kommunen. C-G kontaktas för att berätta om 

Utsjöbryggorna på årsmötet. Styrelsen tar beslut om ev. bidrag efter det. 

 

11.  Klubbstugan och bastun 

Bokning ska göras på listorna i klubbstugan. Vid hyra av stugan så ska betalning ske i 

förskott. Städning ska göras av den som hyr stugan. 

Bastun är till för medlemmar med familjer. 

 

12. Hamnkommittén 

Folke avser kalla till möte för att diskutera verksamheten. Styrelsen avvaktar resultatet 

av diskussionerna. 

 

13. Vinterplats på hamnplan 

Medlem som inte har båtplats får mot en avgift vinterförvara båten på hamnplanen. För 

att inte få båtar liggande året runt på planen så anser styrelsen att sådan vinterförvaring 

innebär plats under perioden september – maj. Årsuppläggning på klubbens område kan 

införas och då mot en avgift motsvarande kostnaden för båtplats. 

 

14. Internet 

 Håkan undersöker kostnaden för att koppla in datorn i klubbstugan på internet. 

 

15. Avslutning 

 Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

 

Vid pennan    Justeras  

  

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 


