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Protokoll styrelsemöte 2018-04-16  
 

Närvarande: Håkan Nordin ordf, Tomas Sandberg vice ordf, Monica Wallin kassör,  

Ronny Svensson sekr, Martin Eklund suppleant, Morgan Evensson suppleant,                       

Mikael Steen avgående kassör, Rune Gustafsson hamnkapten, Per Melinder vaktansvarig. 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 18 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Korrespondens 

 Inkommet:  

o 2018-03-06 Svenska Sjö. Uppdatering av klubbuppgifter. RS uppdaterat 

o    2018-03-13 SSF Verksamhetsberättelse. Lagd till handlingarna 

 

 Avsänt: inget 

 

§  5 Ekonomi 

 Fortfarande har ett antal medlemmar inte betalat sin faktura. Kassören sänder  

påminnelse snarast och med betalning senast 30/4 samt med information om att 

utebliven betalning medför att klubben uppfattar det som att man inte önskar båtplats 

för 2018. Det kan jämföras med en prenumeration på en tidning. Betalar man inte så 

upphör prenumerationen. Båtplatsen lämnas till någon i kön.  

Kassören meddelar, snarast efter månadsskiftet, hamnkapten Rune G vilka med 

båtplats som inte har betalat den 30/4 så att platserna kan fördelas till de som står i kö. 

 

Det är allt för många som är sena med betalning. Det medför kostnader och extra 

arbete med utskick av påminnelser och uppfattningen i styrelsen är att vi bör införa 

 en påminnelseavgift. Styrelsen avser informera om det på vårmötet. 

 

Kassören har ordnat möjlighet att betala till klubben via swish. Härigenom bör vi 

slippa en del kontanthantering vid t ex kranlyft.  

 

§  6 Medlemmar - båtplatser 

 Vi har för närvarande 5 i kö för båtplats. Det är mest större båtar och hamnkapten kan  

 behöva omfördela platserna beroende på vilka båtplatser som blir lediga. 

 

Klubben undersöker möjligheten att lägga en del av den gamla 200-bryggan längs med 

västra piren mellan fiskestugorna och hamninloppet. Härigenom skulle vi relativt 

enkelt kunna ordna flera båtplatser för långsides förtöjning. Vattendjupet är tillräckligt 

för större båtar. El och vatten saknas. El bör kunna ordnas med kabel från 100-

bryggans elförsörjning.  
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Vi har ingen markerad gästplats och är inte en gästhamn. Enligt avtalet med 

kommunen ska vi kunna bereda gästande båtar plats. Olerts brygga får i år användas 

för gästande båtar. Det är dock grunt där och lämpar sig inte för segelbåtar. Det finns 

även plats vid nocken på 200-bryggan och vid utrustningsbryggan. Platserna är dock 

inte markerade som gästplatser. 

 

§  7 Aktivitetskalender 2018 gicks igenom och fastställdes. Den presenteras på vårmötet. 

 

§  8 Vårmötet 22 april 

 Kallelse är sänd via email och har publicerats på hemsidan. 

 Aktivitetskalendern klar och presenteras. 

o Seglingssektionen informerar om idén att ordna en kurs i Segling Basic 

och efterhör intresse 

 Vaktlistan sätts upp av vaktansvarig.  

o Hamnkapten Rune G ordnar lista över vilka som ska gå vakt för 

komplettering av vaktlistan. Tiden för vakt har utökats till 1/5 - 31/10. 

 Information om arbeten i hamnen 

o Nedmontering och flytt av gamla kranen 

o Bygge av nytt fundament för nya kranen 

o Iordningsställande av platser för vattenskotrar på land 

o Flytt av gamla 200-bryggan till yttre piren 

o Ev ny takplåt på truckskjulet 

 Ev. information om Ringar på vattnet. RS hör med C-G Carlsson. 

 Martin och Rune med familjer ordnar fika 

 

§  9 Övrigt. 

Klubben har bara en kranförare. Håkan Nordin och Morgan E hör med kranförare i 

resp. bekantskapskrets om de kan ställa upp. 

 

Den nya kranen behöver besiktigas. Håkan Nordin kontaktar besiktningsfirma. 

 

Majbrasan rensas från plast. Martin leder jobbet. 

 

 Kommunen har varit och tittat på snötippen efter att vi påpekat att smältvatten rinner  

in i båtskjulen och att det tippen dränerar genom en f d industritipp och via diket ut till 

badplatsen. De återkommer efter att snön är borta för att se hur avrinningen kan göras 

bättre eller om det finns alternativa platser för tippen. 

 

Klubben behöver ett modernt bokföringsprogram. Monica är familjär med programmet 

Visma och ordnar införskaffande av Visma Bas. 

 

§ 10 Nästa möte bestäms beroende på vad som kommer upp på vårmötet den 22 april. 

 

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

 

 Vid pennan         Justeras 

   

 

       Ronny Svensson    Håkan Nordin

  


