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Protokoll styrelsemöte 2018-10-08  
 

Närvarande:   Håkan Nordin, Monica Wallin, Ronny Svensson, Martin Eklund,                

Morgan Evensson, Rune Gustafsson, Göran Byström och Folke Nyström. 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 19 

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

  

§  4 Korrespondens 

 Inkommet: SSF Inventering av utbildningsbehov. Till Seglingskommittén.  

 Avsänt:      Inget. 
 

§  5 Ekonomi 

 Monica Wallin redogjorde muntligt för klubbens ekonomi. Ekonomin är god och 

medel kommer att föras över till investeringskontot för framtida investeringar.     

Medel i investeringskontot används inte för den ordinarie driften.  

 

§  6 Klubbens inköp, förbrukning och redovisning av diesel.                                                   

OK-kortets användning. 
 

  Körjournalen med bl a anteckningar om tankning av traktorn har förkommit. 

Styrelsen föreslår att klubben i samråd med Sten Bengtsson gör en uppdatering av 

beställningar / tankningar från farmartanken och rutiner för uppföljning. 

 

 OK-kortet gäller endast för korttankning och inte för andra inköp.                                 

Endast Martin Eklund och Per Eriksson har behörighet att använda kortet.                         

För övriga inköp på stationen så faktureras klubben. Om någon annan medlem gör 

inköp för klubbens räkning så kontrollringer stationen till Martin.    

 

§  7 Mobilkran gamla  /  nya 
 

  Gamla kranen. Sjövärnskåren har erbjudits att överta kranen men tackat nej. 

Styrelsen beslutar att utannonsera kranen på Blocket till högstbjudande. Håkan Nordin 

ordnar annons. 

 

 Nya kranen. En hydraulslang till högra främre stödbenet har gått sönder. Vi måste 

ordna en ny slang så fort som möjligt för att kunna ta upp båtar kommande helg. 

Morgan Evensson tar kontakt med hydraulfirma i Timrå. Göran Byström kan komma 

ut och köra kranen när reparatör så önskar.                                                                         

Kan reparation inte ske före helgen så bör vi beställa ut en annan kran. 
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§  8 Medlemmar / båtplatser i sjön / platser på land.  

 Hamnkaptener Rune Gustafsson och Martin Eklund. 

  

 Rune Gustafsson. De kraftigaste vindarna som påverkar hamnen brukar vara NW. 

För ett tag sedan var det vindbyar på upp emot 30 m/s. En av Y-bommarna på 300-

bryggan lossnade och man fick lägga ut spring på de större båtarna. Det är framför allt 

infästningarna på bryggan som är den svaga punkten.                                                 

Till nästa sommar bör vi försöka lägga de större båtarna på platser längre mot norr. 

Bygger vi en ny brygga och lägger den vid norra piren så är det ett ännu bättre 

vindläge.  

 

 Martin Eklund. Fortfarande finns det omärkta båtvagnar. Folke har köpt in färg och 

pensel så att var och en kan märka upp sin vagn. Till sjösättningarna nästa år så får vi 

göra så att står det inte namn och tfn på vagnen så sjösätter vi inte båten.  

 

§  9 Arbetsplanering inför arbetshelg 13-14/10  

 

 På grund av flytt av upptagningsdag så flyttar vi arbetshelgen till 20-21 oktober.  

Ronny Svensson sänder e-post till medlemmarna och skriver in på hemsidan.  

Eftersom vi inte når alla med e-post så kommer det säkert medlemmar den 13-14/10.      

Det har gjorts en inventering av arbetsuppgifter och Rune Gustafsson kan komma ner 

då och fördela på arbeten. 

 

 Bryggor.  

100-bryggan. Bryggansvarig Sune Sundell önskar lämna uppdraget.            

Morgan Evensson tar över som bryggansvarig. 

 

200-bryggan. Bryggansvarig saknas då Tomas Sandberg är på utlandsjobb.       

Det som ska göras är dock i stort att släppa ut bryggan och ta upp landgången. Vi 

tar inte bort Y-bommarna längre. 

 

300-bryggan. C-G Carlsson bryggansvarig. Vi får ändra kättingarnas infästningar 

så att ingen kätting blockerar någon båtplats. 

 

 Städning 
En inventering av vad som ska röjas och plockas bort har gjorts. 

 

 Metallskrot 
Det kostar 2400 kr att ta hit en container. Det motsvarar ersättningen för ca 2,5 

ton metall. Så mycket har vi nog inte men vi får se det som en kostnad för att få 

hamnen städet på skrot. 

 

 Arbetsgrupp för truckskjulet. 
Vi avvaktar med att bilda en arbetsgrupp tills tänkt arbetsledare är vidtalad. 

 

 Virkesupplaget mellan truckskjulet och första båtskjulet måste flyttas inför vintern 

så det inte står i vägen vid snöröjning. Flyttas till lämplig plats t ex bort mot nya 

båtskjulet. Virket är inköpt för användning till de gångbara Y-bommarna. 

 



  3 

 

 

§ 10 Övrigt 

 

 Klubbvimpel. 

Styrelsen beslutar att inköpa 50 st vimplar. Ronny Svensson kontaktar Per 

Eriksson som kan vidarebefordra beställningen. 

 

 Övervakningskamera. 
Frågan var uppe på förra årsmötet. Kari Jussila och Per Melinder inbjuds till nästa 

styrelsemöte den 12 nov för att behandla frågan inför årsmötet.                     

Ronny Svensson kontaktar dem. 

 

 Inför årsmötet 25 nov 
Ronny Svensson tar fram dagordning, sänder kallelse via e-post och skriver in på 

hemsidan. 

 

 Nattvakt. 

Vaktansvarig Per Melinder har olika förslag på hur klubben ska ordna med 

vakttjänsten i framtiden. Frågan tas upp på årsmötet och Per Melinder inbjuds till 

nästa styrelsemöte där förslagen diskuteras. 

 

 Fråga om avyttring Y-bommar gamla 200-bryggan, Volvo valpen / bygge slipen. 
Håkan Nordin redogjorde för avyttringen och bygget av slipen. Det finns 

fortfarande några Y-bommar kvar. De är dock inte i bästa skick. 

 

§ 11 Nästa möte måndag 12/11 kl 18 

  

§ 12 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

              Vid pennan                       Justeras 

 

 

 

          Ronny Svensson                   Håkan Nordin 

               Sekr    Ordf. 

  

 


