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Protokoll styrelsemöte 2015-05-11 
 

Närvarande: Håkan Nordin, Jan Nyström, Ronny Svensson 

Plats: klubbstugan     Tid:  kl 18 

 

 

§   1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§   2 Dagordningen godkändes. 

 

§   3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§   4 Ekonomi. Mikael Steen kunde inte närvara men hade lämnat en ekonomisk 

sammanställning inför mötet. Fortfarande är fakturor på ca 21000 kr inte betalade men 

i denna summa ingår ett antal medlemmar som, efter det att fakturorna skickats ut, 

meddelat att de slutar varför den verkliga summan är lägre. 

 

§   5 Korrespondens. 

 - Inkommet:  - 2015-04-17 Timrå kommun. Remiss Åstöns naturreservat. 

 - Avsänt:     - inget 

 

§   6 Inför arbetsdagarna 16 – 17 maj  

 

 - ställa i ordning bryggorna 

 

 - el-arbeten (elansvarig går igenom arbetena) 

    -- klamra fast ledningar 

    -- göra ledningsrännor på landgångarna 

    -- sensor till lampan på truckskjulets vägg mot parkeringen 

 

 - bastun -- kolla/städa bastun 

    -- lägga ut bastubryggan 

 

 - tältet -- städa upp 

    -- dra ut klubbens båtar 

    -- förbereda nedmontering av stommen  

 

  -- traktorskjulet -- montera anslagstavla på väggen mot parkeringen 

    -- inventera vad som finns på taket till inre rummet 

    -- städa upp  

   

  -- jämna till körvägar (kratta igen potthål) 

 -- kratta grönytorna 

 -- städa yttre piren efter valborgsbrasan 

 -- reparation av grindens marklås 
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§   7  Rapport från Båtrådets möte 2015-05-05.  

 RS redogjorde för mötet. Sundsvalls Miljökontor kommer att besöka alla båtklubbar 

inom kommunen och föra en dialog om verksamheten och ev. åtgärder. Timrå 

kommun har inte hört av sig. Protokoll från Båtrådets möten finns i en pärm i 

klubbstugan. 

 

§   8 Båtaktivitet i sommar för att locka nya medlemmar. Olika idéer diskuterades. HN och 

RS kontaktar Jollesektionen för att höra om ev. planer. 

 

§   9 Båtskjul 

 - Information angående båtskjulsupprustningen. Ny plåt monteras i två etapper, tak 

resp. väggar, med början i höst. 

 - Information om nybygget. Tillskärning och svetsning av resningsbalkar beräknas ske 

under försommaren. Bygget planeras till i höst. 

 

§  10 Båtklubbens framtid. Arbeten mm. JN. Punkten lämnas till ett senare tillfälle. 

 

§  11 Övrigt.   

 JN meddelar att han åker på en långsegling och beräknar återkomma sent  augusti eller  

 början september. RS bistår med hamnkaptensärenden som kommer in under hans  

 bortavaro. 

 

§  12 Åtgärdslistan. Listan gicks igenom och kompletterades. 

   

§   13 Nästa möte den 8 juni kl 18 i klubbstugan. 

 

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

 

 

 

 

   Vid pennan         Justeras 

 

Ronny Svensson     
 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 


