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Protokoll styrelsemöte 2013-09-30  
 

 

Närvarande: Jan Nyström, Per Eriksson, Martin Eklund och Ronny Svensson. 

Plats: Klubbstugan.    

 

 
§  1 Jan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll.  

 - §5 Skrivelse från Elsäkerhetsverket. 

 Jan kollar med Håkan Jonsson om att medverka på arbetsdagen så att åtgärderna som klubben 

skulle göra är klara.  

 I övrigt vad gäller el-ärenden se §7 Övrigt. 

 

§  4 Ekonomi.  

 Punkten lämnades eftersom kassören ej var närvarande.  

 

§  5 Besök från Gästhamnsguiden.  

 Jan meddelade att besöket blev inställt både hos oss och många andra klubbar. 

 I övrigt vad gäller gästplatser se §7 Övrigt. 

 

 

§  6 Arbeten att göra på arbetsdagen 12 oktober. 

 

 Tältet.  

   --  kolla upp och åtgärda belysningen. 

   --  städa 

 

 

 Belysning infart.  

   --  montering av ytterbelysning på hörnet av traktorskjulet eller på grindstolparna för att lysa  

                    upp infartsgrinden.  

 

 

 Grindarna.  

   --  kolla om vi kan skifta grindarna eller alternativt flytta gånggrinden till den andra grinden. 

   --  åtgärda klämskyddet vid grinden. 

    --  flytta skylten till den fasta grinden. 

   --  ta bort taket. 

 

 

 Plogpinnar. 

   --  ställa upp plogpinnar inför vintern. Pinnar finns i traktorskjulet. 
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 Städning/röjning av sly och långt gräs 

 

   --  röjning på gaveln av första skjulet. Avsikten är att platsen ska användas för uppställning  

        av bl a traktorskopor. Eventuellt måste vi flytta båtar som står i vägen. 

 

   --  städning runt grinden. Ved mm läggs i skjulet och övrigt vid första skjulgaveln. Området   

      mellan traktorskjulet och grinden ska bli gräsmatta för att ge ett bättre första intryck då man  

                  kommer till klubben 

 

   --  röjning längs staketet 

 

   --  röjning mellan bortre skjulet och tältet och mellan tältet-staketet 

   

  

 Eldning  

   -- elda gammalt bråte och sly. Lämplig plats för eldning är pirhörnet bortom kranen 

 

 

 Traktorskjulet 

    --  städning av stora rummet.  

     --  städning inre rummet 

    --   höja porten för traktorn 

 

 

   Vinterställa bryggorna 

 

 

§  7 Övrigt. 

 Avläsning av elmätare i skjulen 

Avläsning ska göras senast sista november innan vi får en massa snö som försvårar tillträde till 

skjulen. Besiktning av elansvarig samtidigt med avläsning. Mätarställning ska meddelas till 

kassören. Ronny sänder email till skjulägare. 

 

Båtar som står på hamnplanen året runt 

Kassören får kolla upp att avgifter betalats. 

 

Arbetslista 

Det är önskvärt att en lista upprättas över större arbeten som ska göras i hamnen. Ronny 

skriver en lista som kompletteras efter hand. 

 

Gästplatser 

Gästplasterna försvann då vi förlängde 200-bryggan. Vi behöver göra t ex ett T eller L på 

brygga för att få gästplatser. Kolla upp om vi kan använda Y-bommen som togs bort för 

trimaranen. Leta fram gästhamnsskylten. 

Styrelsen föreslår att vi tar fram ett antal gröna skyltar som kan användas för att markera att en 

plats är tillgänglig för gäster. 

 

Muddring 

Det finns en idé om att muddra med en stor sug. Idén kollas upp närmare av styrelsen. 

 

Planeringsskopa till traktorn 

Martin och Per får i uppgift att kolla upp marknaden.  
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Årsmötet 

Ronny tar fram dagordning och styrelsens årsberättelse och sänder dessa till styrelsen för 

kommentarer. Kommentarer lämnas till Ronny senast 14 okt. Kallelse sänds av Ronny senast 

20 oktober. De som inte har email kallas per post. 

 

 

Båtskjul 

Martin har kontaktat en målare som ska ge en offert på målning båtskjulen 

Martin känner även en person som varit med om bygge av nytt båtskjul. Ett informationsmöte 

kan vara av intresse för de som planerar bygga nytt skjul hos oss. Ronny kontaktar berörda. 

 

Slipen 

Fagerviks båtklubb har byggt en ny slip. Martin kollar upp om ansvariga för bygget kan 

komma och informera om bygget då vi behöver bygga om vår egen slip. 

 

 

§  8 Styrelsens åtgärdslista gicks  igenom. 

 

§  9 Nästa söndag 27 oktober kl 0900. 

 

§ 10 Jan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

  

 

 

  Vid pennan          Justeras 

 

 

Ronny Svensson   Jan Nyström 
 

Ronny Svensson      Jan Nyström  


