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Protokoll styrelsemöte 2013-04-07  
 

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

Plats: Klubbstugan.    

 
§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.     

 

§  4 Ekonomi.  

 Totalt fakturerade klubben ca 190k varav ca 130k hittills har inkommit. Kassören beräknar få 

in ca 175k. Skillnaden beror bl a på att ett antal medlemmar inte har skrivit upp fullgjord 

arbetstid i arbetstidspärmen och därmed har faktureringen blivit fel. 

  

 För klubbens betalning till Utsjöbryggorna så behöver vi en faktura till räkenskaperna. Per 

kontaktar Utsjöbryggornas kassör. (Åtgärd 031 PE) 

 

§  5 Aktivitetskalender 

 Aktivitetskalendern fastställdes. Förändringar som sker meddelas om möjligt på hemsidan. 

Som påminnelse inför arbetsdagar så avser styrelsen skicka e-mail.  

 

§  6 Klubbstugan   

I. Bredband.   

Martin har ännu inte gjort någon beställning men gör det inom kort. (Åtgärd 026 ME) 

 

II. TV.  

Martin och Håkan inköper TV. Gärna så att den finns på plats till mötet den 21 april. 

(Åtgärd 025 ME+HN)    

             

III. Ombyggnad.  

Arbetena är omfattande och bör ledas av yrkesmän. Håkan kontaktar snickare i klubben 

om att vara sammanhållande samt kollar upp att offerten fortfarande gäller. (Åtgärd 030 

HN) 

 

§  7 Hemsidan.  

 Sune Sundell har meddelat att han sålt företaget och därmed inte kan fortsatt sponsra klubben 

med hemsida. RS tittar på alternativ och hör med de nya ägarna via Sune om möjlighet och 

kostnad att ha hemsidan kvar tills vidare. (Åtgärd 031 RS) 

 

§  8 Uthyrning i andra hand. Regler för uthyrning av båtplats. 

 

 Efter mycket diskussioner har styrelsen kommit fram till att inte tillåta uthyrning i andra hand.i 

nuläget då vi har tomma platser att fylla i första hand och ev. platser som står tomma kan 

användas som gästplatser. 

 En medlem som inte avser använda sin båtplats under säsongen  och kan tänka sig att den står 

till klubbens förfogande för uthyrning som gästplats ska meddela detta till hamnkaptenen. 

Ordinarie skyldigheter som arbetsplikt och nattvakt kvarstår på båtplatsinnehavaren. 
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 Styrelsen beslutar om regler för säsongen 2013: 

  -   Nya medlemmar får hyra båtplats för 2013 för 1200:- / 1800:- inkl. medlemsavgift för båt    

t o m 8 m längd resp över 8 m längd. Med hyra av båtplats följer ordinarie skyldigheter såsom 

arbetsplikt och nattvakt.  

 Förändringen mot nuvarande förhållanden är att ingen kontantinsats krävs men avgiften är 

istället högre. Ingen förändring för medlemmar med båtplats sedan tidigare. 

 -   Arbetsplikten för båtplats vilken hyrs ut 1 augusti eller senare bestämdes till halva ordinarie 

tid dvs 4 tim. 

 

§  9 Klubbinformationsskrift. (RS, JN. Åtgärd 27). Uppdateras med ny information/regler. 

 

§ 10 Frågor att ta upp på medlemsmöte 2013-04-21 med resp. föredragande. 

 

I.  Uthyrning i 2:a hand. Information om nya regler för 2013. …………………..      HN 
 

II.   Svenska Seglarförbundet /SBU. Medlemskap/kostnad.  ………………………     HN 
 

III.     Vakttjänst. Medlemslista vid vaktlistan. Anteckna hur många nätter du satt upp  

                       dig på.Avgift för utebliven nattvakt. Skriv din e-mailadress på arbetstidsbladet ...  JN 
 

IV.     Målning av båtskjul. Kontaktman för respektive båtskjul.   ……………......….     HN 
 

V.     Utsjöbryggor. Info om ny brygga.   ………………………………………….…    PE 
 

VI.     Bredband i hamnen.      ……………………………………………………….. HN + ME 
 

VII.     Arbetsplikt. Påpekande om vikten av att skriva in gjord arbetstid. ……………     PE 
 

VIII.     Färdigställande av klubbstugan. Fönster, panel, målning. Traktorskjul målning. .. HN   
 

IX.     Byggande av privata båtskjul på hamnplanen / Hantering av båtvagnar…………. JH  
  

X.     Email-adress och ev. familjemedlemmar. Meddela till sekreteraren.   …………    RS 
 

XI.     P-förbud på piren ……………………………………………………………….    HN 
 

XII.     Inga båtar uppställda längs med stranden vid 300-bryggan. De står i vägen  

                       då man ska vinterställa bryggan …………………………………………………  HN 

 

§ 11 Övrigt 

I. Bygge av T på 200-bryggan för gästplatser. Styrelsen tittar på det liksom  

att komplettera 100-bryggan med ett L på nocken.  

II. Förfrågan från en medlem om att bygga en privat brygga i hamnen. 

Styrelsen beslutar att inte tillåta privata bryggor förutom de som finns vid 

fiskebodarna. 

 

§ 12 Åtgärdslistan gicks igenom.  

 

§ 13  Nästa möte den 13 maj kl 18. 

 

§ 14 Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

           Vid pennan        Justeras 

     Ronny Svensson    Håkan Nordin 
      Ronny Svensson    Håkan Nordin 

              Sekr.          Ordf. 


