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Protokoll styrelsemöte 2013-08-19  
 

Närvarande: Håkan Nordin, Mikael Steen, Per Eriksson, Martin Eklund, Ronny Svensson. 

Plats: Klubbstugan.    

 

 
§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Ekonomi.   

 

 Klubbens ekonomi är god då vi hittills i år inte har haft några större utgifter. Medel finns för 

klubbstugans fortsatta upprustning. 

 Trots påminnelse har några medlemmar inte betalat sina avgifter. En idé som framkastades 

under mötet var att, på ett medlemsmöte i höst, informera medlemmarna om det besvär med 

påminnelser som detta orsakar. 

 

§  5 Skrivelse från Elsäkerhetsverket. 

 

 Elsäkerhetsverket var nöjt med vår åtgärdsplan och har avskrivit ärendet enligt skrivelse 2013-

07-29. Fortfarande finns några åtgärder vi ska vara klara med senast 30 september. 

  

 Vi behöver införa en årlig inspektion av elanordningarna i hamnen och då även i de privata 

båtskjulen. I samband med detta kan även avläsning av elmätarna göras för debitering. 

 

§  6 Vad nytt under sommaren? 

 

 - yttre piren vid bastun har eroderat. I våras förstärktes piren men den behöver ses över igen  

               när vi lyckas få tag på stenfyllning.   

 

 - belysningen i hamnen behöver ses över. Eventuellt kan vi gå över till lågenergibelysning.  

               Mikael Steen tar upp det med en entreprenör. 

 

 - båtvagnar har lämnats stående på hamnplanen på olämpliga ställen. Påpekas på  

               medlemsmöte i höst. 

 

 - vi behöver komplettera traktorn med en planeringsskopa. Håkan har ev. en på gång som vi 

               kan lägga ett bud på. 

 

 - elanordningen till grinden. Kontakt togs med kunnig tekniker under mötets gång och  

               förhoppningsvis kan den snart vara lagad. Skylten och det lilla taket ger ett för stort  

               vidfång och behöver tas bort. 

 

 - behov finns att ställa i ordning området mellan tältet och staketet för uppställning av båtar.  

               Efter besiktning konstaterades att det behövs omfattande åtgärder och vi väntar med det till  

               nästa år. 
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§  7 Övrigt.  

Martin Eklund har kontaktat en entreprenör för att få ett pris på målning av de privata 

båtskjulen.  

   

§  8 Åtgärdslistan kompletterades. 

 

§  9 Nästa möte 30 september kl 18. 

 

§ 10 Styrelsen gjorde en inspektionsrunda i hamnen för att se vad som behöver göras varefter mötet  

             avslutades. 
 

  

 

 

  Vid pennan         Justeras 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 
 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 

   

 

  


