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Protokoll styrelsemöte 2018-08-20  
 

Närvarande: Håkan Nordin HN, Tomas Sandberg TS, Monica Wallin MW, Per Eriksson PE, 

Ronny Svensson RS, Martin Eklund ME, Morgan Evensson M Ev och Rune Gustafsson RG. 

 

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: inget 

    -  Avsänt:      inget 

 

§  5 Ekonomi 

 Monica Wallin redogjorde för ekonomin. Alla utestående fakturor är betalda.  

    

Det har under sommaren tillkommit nya medlemmar och några har slutat. MW, RS 

och RG gör den 5 sep en uppföljning av medlemsregistrering/fakturering. 

 

§  6 Medlemmar / båtplatser i sjön / uppställningsplatser mm på land.  

 Hamnkapten Rune Gustafsson redogjorde för båtplatser i sjön: 

 - 100-bryggan - fullt 

 - 200-bryggan - 4 lediga 

 - 300-bryggan - 1 ledig 

Till nästa år behövs sannolikt en omfördelning av båtplatserna. Då endast 100- 

bryggan har stort vattendjup så blir det främst segelbåtar som får platser där. Även  

 bryggornas kättingförtöjningar behöver ses över så att de inte ligger mitt i en båtplats.  

 

 Parkeringsfrågan diskuterades. Det är väsentligt att man inte parkerar så att man stör  

 t ex transporter på piren ut till kranen. Ev. får vi komplettera skyltarna. 

  

§  7 Arbetsplanering 

 Gamla kranen. 

Vi behöver flytta undan gamla kranen. Det är ett omständligt arbete. PE, HN och 

ME gör en undersökning om tillvägagångssätt. 

 

 Lagning slipen / förtöjning flytbryggan 
Olika metoder diskuterades. Undervattenbetong eller stålskiva eller en 

kombination? MEv och HN undersöker. 

 

Det behövs en ögla på slipen för fastsättning av flytbryggans inre del samt en 

betongboj för att förtöja bryggans yttre del. Bustern kan då använda plats 301. 
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 Ny brygga på yttre piren. 

Den del av gamla 200-bryggan som är i bra skick avser klubben använda till 

brygga för t ex jollar. Den övriga delen är i så dåligt skick att den inte duger. 

Flytelement har lossnat och virket bågnar. För att kunna använda delar av den så 

får vi dra upp den på land. Detta får göras efter sista torrsättning men innan 

höststormarna bryter sönder den helt. 

 

 Fundament för nya kranen. 
Vi hinner inte bygga ett nytt fundament innan torrsättning. Alternativet för i höst 

är att ställa kranen på befintligt fundament. Placering av kranen blir då tvärs över 

piren. Området där båtvagnarna ska köras in mot kranen behöver fyllas ut. 

 

§  8 Övrigt 

 Vaktlistan.  
 Det har på det hela fungerat bra. Vaktansvarig har gjort ett bra jobb. 

 

 Nya kranen. 

 Dieseltanken behöver rengöras. HN, ME, PE gör det.   

 Besiktning av kranen. ME tar kontakt med besiktningsman. 

 

 Traktorn. 
 ME och PE servar traktorn. 

 

 Lysnatta. 
 Gemensam utflykt till Åkeröviken planeras 25/8. RS lägger in  

 information på hemsidan och sänder e-post till medlemmarna. 

 

 Jollar till salu. 
 En medlem har ev. jollar som är till salu. ME kollar upp. 

 

 Lodning av hamnen kan ev. komma att göras i höst. MEv håller kontakt. 

 

 Klubbvimpeln. 
 Genom PE så kollar vi med tillverkare om offert på nya vimplar. 

 

§  9 Nästa möte den 20 september kl 18. 

 

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

    

 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Ronny Svensson   Håkan Nordin  


