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§   1 HN hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§   2 Dagordningen godkändes. 

 

§   3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§   4 Ekonomi.  

 Klubbens ekonomi är fortsatt god då vi inte haft några större utgifter ännu i år. Ett 

antal utsända fakturor är obetalda och kassören sänder påminnelse under juni månad. 

 

§   5 Korrespondens. 

 Inkommet:   

   2015-05-17 SITA Sverige AB.   

   Kontrollrapport angående farmartanken. Tanken godkänd. Nästa besiktning ska  

   utföras senast 2021-05-12. 

 

   2015-05-17  SSF 

   Inventering angående utbildningsbehov höst 2015 – vår 2016. Sänt till Jolle- och  

   Seglingssektionerna.  

 

   2015-04-17 Timrå kommun.  

   Nytt beslut och skötselplan Åstöns naturreservat 

   

  Avsänt:      
2015-06-01  Till Timrå kommun. Yttrande remiss Åstöns naturreservat. 

 

§   6 Inför arbetsdagarna 13 – 14 juni. 

 - iordningsställande för container och ställ vid truckskjulet. MS beställer bärlager för  

             containern (åtgärd 030). 

 - ställa i ordning containern – rengöring, målning 

 - tältet. Uppstädning mm för att förbereda nedmontering.  

   En medlem har visat intresse för att ta över tältet. RS kontaktar honom (åtgärd 031).  

              Skrotvärdet är ringa varför klubben kan överlåta tältet utan kostnad mot att det  

              monteras ned och transporteras bort. 

 

§   7  Hemsidan: Publicera Medlemsblankett / Ansökan om båtplats medlemskap. RS ordnar 

det (åtgärd 032). 

  



  2 

§   8 Övrigt. 

 

 - det finns ett förslag på Y-bom modell större på 300-bryggans nock. Vi skulle på det  

              sättet få en extra båtplats. Klubben och berörd båtägare får diskutera finansiering.  

              HN tar hand om ärendet för klubbens räkning. 

 

 - vaktinstruktionen saknas i vaktpärmen. Den behöver sannolikt även uppdateras.   

              RS kontaktar vaktansvarig (åtgärd 033). 

  

 - TV-antennen är dålig och behöver ersättas. Klubben ska se över abonnemanget för  

              bredbandet mm. RS o MS kollar upp (åtgärd 034). 

 

§   9 Åtgärdslistan gicks igenom och kompletteras med nya punkter. 

 

§  10 Nästa möte bli efter en förhoppningsvis solig och varm sommar. 

 

§  11 HN tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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