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Protokoll styrelsemöte 2016-04-18 
 

Närvarande:  Håkan Nordin, Jan Nyström, Mikael Steen, Per Eriksson, Ronny Svensson, 

Tomas Sandberg. Börje Larsson deltog för att beskriva arbetet med ny panel på 

klubbstugan. 

 

Plats: Klubbstugan.       Tid:   18.00    

 

 

§   1 Öppnande 

 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§   2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

§   3 Föregående protokoll  

 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 6 Övrigt. Vaktansvarig vakant. Stefan Carlsson har tackat nej men Håkan Svan sätter 

upp vaktlistan till vårmötet den 24 april. Även Jan Nyström har gjort en vaktkalender.   

 

§   4  Ekonomi 

 Klubbens ekonomi är god. Fortfarande har utsända fakturor på sammanlagt ca 40 000 

kr inte betalats. Betalas inte båtplatsavgift senast 30 april så betraktar klubben det som 

att innehavaren inte önskar behålla platsen och den kan lämnas till någon annan. 

 

§   5 Korrespondens  

 Utsjöbryggornas Intresseförening Årsmötesprotokoll  

 Timrå kommun. Inbjudan till Idrottsbuffé 5 april. SBS deltog ej. 
 

§   6 Aktivitetskalendern 2016 gicks igenom. 

 

§   7 Vårmöte 24 april 

 Aktivitetskalendern 

 Kalender för bokning av nattvaktspass 

 Lista över arbetsuppgifter kommer att sättas upp i klubbstugan Åtgärd 020 

 Skyldigheter för innehavare av båtplats / båtskjul 

 Klubbens försäkring Sten Bengtsson 

 Nya VVS-ventiler Åtgärd 002 

 Bilgrinden (elmanövrering ur funktion) / gånggrinden (särskild nyckel behövs för 
att ställa den i olåst läge) Åtgärd 021 

 Toa-tömningsanläggning i hamnen 

 Byte av klubbstugans ytterpanel Börje Larsson Åtgärd 004 

 Ny 200-brygga. MS kollar med Timrå Betong angående flytelement. Åtgärd 019 
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§   8 Anläggning för toa-tömning i hamnen.  

 Klubben avser beställa pump och övrig utrustning under våren. Placering vid 

utrustningsbryggan och tömning till en cipax-tank vid farmartanken där taket behöver 

förlängas. Cipax-tanken kan tömmas med sugbil när vi ändå tömmer klubbstugans 

avloppstank.  

 

§   9  Ny panel på klubbstugan.  

 Material och fönster är beställda. Börje Larsson är arbetsledare. Åtgärd 004 

 

§ 10  Mastförvaringsställ.  

 Styrelsen diskuterade olika utformningar och placeringar. Vi tittar på det fortsatt under 

sommaren. Åtgärd 022 

 

§ 11 Skadereparation i klubbstugan.  

 Hål i väggen håller på att lagas. Mindre skada på kontorsdörren kan lagas. Den större 

skadan på toadörren medför att dörrbladet behöver bytas. 

 

§ 12 Övrigt 

 Förfrågan från en medlem om hur klubben ser på verksamhet med vattenscooter  

stationerad i hamnen.  

Vattenscooter förekom förra sommaren utan några kända problem och styrelsen 

ställer sig positiv till fortsatt verksamhet. Det kan kanske locka nya medlemmar. Tas 

inte med på vår hemsida då det inte är klubbens verksamhet. 

 

 Bilgrindens elmanövrering  
Per Eriksson tar kontakt med medlemmen som installerat anläggningen för att få den 

reparerad. Åtgärd 021 

 

 El-förbrukning. 
En medlem har kopplat in byggvärmare på klubbens eluttag. Kassören kollar upp 

ökad elförbrukning jämfört med förra året när månadsfakturan kommit. Åtgärd 023 

 

 Projektet Ringar på vattnet. Åkeröviken och Färja-området i Tynderökanalen  

Det blir inget bygge av bryggor eller servicehus i Åkeröviken i år. I Färja-området 

behövs muddring för föreslagna byggen. Ansökan kommer att lämnas till länsstyrelsen 

av kommunen. Även om alla tillstånd erhålls så är det inte säkert att Tillväxtverket 

fördelar medel till projektet. 

 

 Möte för att titta över båtplats för större båt. HN, PE och JN deltar. Åtgärd 025 
 

§ 13 Nästa möte 24/4 kl 14 med inriktning genomgång av arbetsuppgifter till arbetsdagen. 

Åtgärd 024 

 

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

 

                  Vid pennan           Justeras 

 

 

               Ronny Svensson    Håkan Nordin

         


