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§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2017-06-08 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Korrespondens 

 Inkommet: 2017-06-28 Timrå kommun. Uppdatering av föreningsuppgifter.  

 Avsänt: 2017-06-30 Timrå kommun. Föreningsuppgifter insända. 
 

§  5 Ekonomi 

 Klubbens ekonomi är god. Fortfarande finns några obetalda fakturor. 

 

§  6 Lägesrapporter 

 Bryggor 
o Färja-projektet har hört av sig om Y-bommarna och skulle behöva 10 st. De kan 

komma och se ut vilka de vill ha om det blir affär. 

o En del flytelement på 100- och 300-bryggorna är slitna och betongen sprucken. 

Möjligen kan man reparera dem innan de går sönder helt. Styrelsen undersöker olika 

alternativ.  

 Vakthållning 

o Fortfarande är ett antal nätter ej besatta. Vaktansvarig ringer till medlemmar  

som inte satt upp sig så att luckorna fylls. 

När det är så många båtplatser uthyrda som nu så blir det nätter ”över”. Man kan 

förlänga perioden för vaktgång både före sjösättning och efter upptagning. Man kan 

också ha så att de som året före gjort många arbetstimmar utöver arbetstidskravet 
skulle slippa en vakt som kompensation om det finns överskott. Får tas upp på 

årsmötet. 

 Klubbstugan 

 Golvmattan är behandlad av en firma. 

 Kökskranen är ännu inte bytt. HN har kontaktat VVS-ansvarig. 

 Nockplåt/vindskivor behöver åtgärdas på gaveln mot fjärden. Börje Larsson är 

vidtalad. 

 

§  7 Övrigt 

 Hjärtstartare. Styrelsen beslutar att avvakta med inköp. Även om apparaturen är 
självinstruerande så bör medlemmarna sannolikt ha viss utbildning. Vi har 

medlemmar i Räddningstjänsen så det kan nog ordnas. Eftersom Räddningstjänsten 
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finns i närområdet och bör kunna vara på plats kort efter ett larm så ser styrelsen 

inte att inköp är akut. Kan tas upp på årsmötet om någon lämnar in en motion. 

 Styrelsen beslutar att avvakta med inköp av toa-pump. Det finns pump på flera 

platser vilka klubben hänvisar till i miljöplanen. 

 Röjsågen behöver åtgärdas. TS ser över vad som krävs och köper in nödvändiga 
reservdelar. 

 Klubbens länspump har försvunnit. PE kollar marknaden och köper in en ny. 

 När nu båtskjulen har ny fasad så ger hamnen ett bra intryck. Fortfarande ger diket 

vid strandpromenaden ett fult intryck med stillastående grönt vatten men det är 

kommunens ansvar att åtgärda. Styrelsen tar upp det på möte i höst och avser 

författa en skrivelse till kommunen för att påtala behovet av åtgärd. 

 Fjärrkontroller till bilgrinden är slut. PE hör med leverantören om kostnad för inköp 
av fler. 

 Ett hydrauliskt schaktblad till traktorn skulle underlätta snöröjning. Kan klubben 
komma över ett till lämpligt pris så köper vi det. HN och PE tar hand om inköp. 

 Staketet och grinden till nya båtskjulet behöver flyttas. Ett förslag är att flytta 

staket/grind så att det går från nya skjulets hörn till närmaste hörn på båtskjul 3 och 

sätta stängsel mellan nya båtskjulet och vattnet vid norra gaveln på nya skjulet. 

 

§  8 Nästa möte blir i slutet av augusti eller början av september. HN sänder kallelse via 

email/SMS.  

 

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

 

 
 

 

 

   Vid pennan        Justeras 

 

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin

  

 

 

 

    


