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§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2016-04-18 lästes upp och lades till handlingarna. 

 

§  4 Ekonomi. 

 Utgifterna har varit högre än budgeterat. Det är framför allt kostnaden för klubb-

stugans panel som blev högre än budgeterat. Trots utgifterna har klubben god 

ekonomi. 

 

 Klubbens 200-brygga har varit dålig i många år och medel för inköp av ny brygga har 

fonderats. Klubben fick möjlighet att köpa en bättre begagnad brygga komplett med 

betongflytelement och Y-bommar. Kostnad inkl frakt ca 125 000:-. Det är lägre 

kostnad än vad bara materialet till en ny brygga skulle kosta. 

 

 Fortfarande är det ca 10 000:- i obetalda medlemsavgifter. Det är framför allt lång-

liggare på land, där avgifterna följer en avgiftsstege, som är obetalda.  

 Styrelsen avser vid nästa möte gå igenom faktureringen för dessa och därefter 

tillskriva ägarna med betalningspåminnelse och information om den fortsatta 

handläggningen  Åtgärd 026.  

 Att ha sin båt på klubbens område utan att betala och därmed utan tillstånd är egen-

mäktigt förfarande. Om betalning inte inkommer överväger styrelsen att överlämna 

ärendena till Kronofogden. 

 

§  5 Korrespondens 

 Inkommet:   

 Timrå kommun. Evenemang till kommunens väggalmanacka 

RS har kontaktat övriga båtklubbar samt Tynderö Fiskareförening och efterhört 

intresset att försöka få en månad i almanacka för båtlivet. Båtklubbarna har inga 

aktivitetsplaner klara men Träbåtens Dag i Tynderö är sista lördagen i juli.  

RS sänder material till Timrå kommun. Åtgärd 027 

 

 Minnesanteckningar från Båtrådets möte 2016-08-23 
 

 Avsänt:        Inget 
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§  6 Bryggor. 

  

 200-bryggan, gamla och nya 

 Den införskaffade begagnade bryggan är 40 m lång och komplett med Y-bommar. 

 Nuvarande 200-brygga är 41 m borträknat den yttersta delen som tidigare var en del av  

300-bryggan. Den delen är i gott skick och avses behållas. Arbetet med montering av 

nya bryggan diskuterades.  

            JN tar kontakt med bryggansvarig 200-bryggan och informerar/diskuterar arbetet.  

            Åtgärd 028 

 

 Utsjöbryggorna 
 - Öbergsbryggan ligger förtöjd i norra delen av hamnbassängen. Reparationsarbetet får  

            vänta till våren. Andra klubbar måste hjälpa till. 

 

 - Gistaholmsbryggan bogseras till Fagervik för vintern. 

 

 - Bryggan i Åkeröviken. Bojarna tas upp. Tyngderna är för små och behöver ersättas.  

 Bojen vid bryggnocken får vara kvar då den används för att vinterförtöja bryggan. 

 

§  7 Klubbstugan, panelbytet mm 

Ytterpanelen är till större delen klar. Kostnaden för panelbytet och de nya fönstren 

blev 130 000:- mot budgeterat 80 000:-. Det är framför allt kostnaden för arbetstid 

som är hög. Budgeten byggde på att arbetet till övervägande del utfördes i klubbens 

regi med medlemmarnas arbetstidsplikt. En medlem arbetade mycket med bygget och 

fakturerade sedan klubben genom sitt byggföretag. Arbetet utfördes på ett fack-

mannamässigt sätt men till högre kostnad än förväntat. Ännu återstår en del arbeten 

som t ex invändiga fönsterfoder. Det som återstår utvändigt är främst ena övre gaveln. 

Invändigt återstår t ex fönsterfoder och viss målning.  

 

§  8  Toatömningsanläggning i hamnen. 

 Styrelsen har sedan tidigare beslutat inköpa en enklare pump. MS Åtgärd 029  

 Installation kan ske till nästa säsong. JN menar att vi kan avvakta och att det inte är  

            omöjligt att kommunen kan hjälpa till med finansiering nästa år. 

 

§  9 Verksamheten i hamnen under säsongen (JN hamnkapten) 

 I stort sett alla båtplatser har varit uthyrda. Förfrågan om båtplats ska naturligtvis  

            göras innan man kommer till hamnen med en ny båt som kräver en större plats än den  

            man redan har. Klubben har begränsat med plats för större båtar. 

 Stormar under säsongen drog sönder 4 Y-bommar och några båtförtöjningsfästen. Det  

 behöver åtgärdas innan nästa säsong. 

Det har förekommit att t ex Y-bommar och fästöglor på bryggorna gått sönder utan att 

det meddelats till bryggansvarig och inte heller åtgärdats. 

 

På medlemsmöte klargörs att var och en är ansvarig för sin Y-bom och den del av 

bryggan där båtplatsen är. Mindre skador kan man säkert reparera själv medan större 

skador rapporteras till bryggansvarig då det kan kräva större arbetsinsats och inköp av 

materiel mm Åtgärd 030.  

  

Skjulägare utan båtplats. Innehav av båtskjul bör likställas med innehav av båtplats - 

dvs det är arbetsplikt och nattvakt som gäller. Tas upp på medlemsmöte. Åtgärd 031 
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§ 10 Planering inför arbetshelg 8-9 okt 

Fokus blir på att vinterställa alla bryggor samt montera den nya 200-bryggan. 

Ordinarie rutiner för vinterställning förutom att 200-bryggans Y-bommar läggs vid 

infartsgrinden. Nya bryggan monteras i 2 steg: 1) ihopmontering av flytelement och 

träddäck  2) montering av Y-bommar. Steg 1 görs i höst och steg 2 till våren. 

 

§ 11 Årsmötet 27 nov 

 Styrelsen tillsammans med valberedningen gick igenom lista med förtroendevalda.  

 

§ 12 El i båtskjulen. 

 Klubben är ansvarig för all fast elinstallation i hamnen inklusive installationerna i  

båtskjulen. Ingen skjulägare får göra elarbeten utan godkännande av elansvarig. 

Klargörs på medlemsmöte. Åtgärd 32. 

 

§ 13 Upptagning med klubbens kran 

Hans Norlander har avsagt sig uppdrag som kranförare. Styrelsen avser ta fram en plan 

för hur vi ska göra i framtiden. HN kontaktar Per Björk och ev. även en annan 

kranförare han känner för att höra om de kan ta uppdraget. Åtgärd 033 

 

§ 14 Nästa möte den 17 oktober kl 18. 

 

§  15 Övrigt. Inget 

 

§  16 Håkan Nordin tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

  

 

 

 

   Vid pennan        Justeras 

 

 

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 

      Sekr.           Ordf.   


