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Protokoll styrelsemöte 2015-10-14 
 

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

Plats: Klubbstugan     Tid:  kl 1830 

 

§   1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§   2 Dagordningen godkändes. 

 

§   3 Föregående protokoll är justerat och lades till handlingarna.  

 

§   4 Ekonomi. Mikael Steen redogjorde muntligt för ekonomin. Klubbens ekonomi är god. 

 

§   5 Korrespondens: -Inkommet: Kallelse till MNSFs årsmöte. Sänd till Seglingssektionen. 

                  - Avsänt:   inget     

  

§   6 Inför årsmötet 

 - dagordning gicks igenom 

 - förslag på avgifter gicks igenom 

 - information från styrelsen diskuterades 

    -- grävning för byte av VVS-ventiler och ledningar i höst 

     -- nya el uttag på hamnplan planeras till nästa år 

    -- byggande av ny 200-brygga 

    -- tittar på att ersätta kranen som börjar bli till åren 

    -- förslag på att de som gjort t ex minst 16 tim arbetstid får reducerat antal vaktnätter 

om vi har så många uthyrda platser att det blir nätter över 

 - kallelse och dagordning sänds med Roderbladet efter arbetshelgen 17-18 oktober. 

 

§   7 Arbeten i hamnen arbetshelgen 17-18 okt 

 - vinterställande av bryggorna / - el och vatten till bryggorna stängs av /  byggande av 

tak över nya el-centralen på bakväggen till skjul 3  /  utplacering av snökäppar 

 

§   8 Övrigt. 

 - styrelsen beslutar att inköpa en toa-pump liknande den som finns i S. Lövvik.  

 - Det finns förslag på att Utsjöbryggornas förening ändrar namn till Sundsvall-Timrå 

Båtråd. Nuvarande Utsjöbryggorna kan vara arbetsgrupp inom nya Båtrådet. Avsikten 

är att ha en för alla båtklubbarna gemensam kontaktyta för t ex kommunerna. 

Styrelsen ser positivt på förändringen. 

 - Håkan visade på en kran på ett båtvarv som är till salu. HN tittar närmare på kranen. 

 

§  10 Nästa möte blir före årsmötet. Håkan Nordin kallar och föreslår tid. 

 

§  11 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

    Vid pennan        Justeras 

 Ronny Svensson    Håkan Nordin 


