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Morgan Evensson, Rune Gustafsson 

Plats: Klubbstugan Tid: 18 

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll har sänts till alla i styrelsen. Lades till handlingarna. 

  

§  4 Korrespondens 

 Inkommet:  

o 2018-10-22 MNSF Kallelse till årsmöte . ”Seglarkompis” stipendier  

                 Till Roine Pettersson    

 

o 2018-10-22 VNBF Inbjudan utbildning i GDPR. Till styrelsen 

 

o 2018-10-27 Timrå kommun. Policy angående marknadsföringssamarbeten. 

       Till styrelsen 

              

 Avsänt:      Inget. 
 

§  5 Ekonomi 

Klubbens ekonomi är god. I dag har klubben tre olika bankkonton genom att swish-

kontot tillkommit. På kassörens förslag kommer swish-kontot att avvecklas och 

behållning/framtida betalningar förs in på ett av de andra kontona i stället. 

På företagskontot bör klubben ha en lämplig summa för driften medan övriga medel 

förs över till sparkontot för framtida investeringar. 

 

§  6 Inför årsmötet 

 Avgifter. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. 
 

 Budget. Budget bygger på oförändrade avgifter. Inga större investeringar  
        planerade för nästa år. 

 

 Motioner. 

o Nr 1. Styrelsen föreslår att några personer, förslagvis Roine och Berntzén, tittar 

närmare på förslaget och rapporterar på vårmötet. 

o Nr2. Styrelsen är positiv till motionen. En deposition på 500 kr per användare. 

Nytt kombinationshänglås till luckan. 

o Nr 3. Styrelsen är positiv till motionen. Någon utses att hålla i utbildningen. 

Klubben bör ha, förslagsvis, tre kranförare.  
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o Nr 4. Styrelsen föreslår att några medlemmar närmare undersöker enligt 

motionen och rapporterar på vårmötet. 

o Nr 5. Styrelsen föreslår att några medlemmar gör en utredning enligt motionen 

och rapporterar på vårmötet. 

 

 Verksamhetsberättelser. Styrelsens verksamhetsberättelse är klar och övriga  

       sammankallande har meddelats om att skriva en verksamhetsberättelse. 

 

 Valberedningens förslag.  
 Det finns ingen valberedning då de valda avsagt sig uppdraget. På årsmötet får 

       styrelsen påtala det viktiga i att klubben har en fungerande valberedning. 

 

 Övrigt 
 Vakttjänst. I år har det fungerat bra. Styrelsen föreslår att klubben behåller 

samma system 2019. Vid årsmötet påtalas att man ska fylla i en lista med de 

datum man har gått vakt. Vi kan även sätta upp en lista med alla som ska gå vakt 

och grönmärka när man gått en vakt. De som inte gått sina vakter rödmärks. 

 

§  7 Medlemmar / båtplatser i sjön / platser på land.  

 Hamnkaptener Rune Gustafsson och Martin Eklund 

 

 En båt har ännu inte placerats på anvisad plats. Martin kontaktar ägaren.   

 Den gamla 200-bryggan ligger fortfarande i sjön. Den får ligga i under vintern. 

 

§  8 Återstående arbeten i hamnen innan vintern. 

 En container för metallskrot håller på att fyllas och ska köras bort när den är full. 

 

§  9 Övrigt 

o Gamla kranen. Martin kontaktar transportföretag för att efterhöra på bl a 

kostnaden för transport till Stena Recycling. Kranen behöver demonteras före 

transport. Det får vi göra till våren.  

o Grindlås. Fjärrmanöverdosor är dyra och på väg bort från marknaden. Klubben 

tittar på ett nytt system med GSM-styrning till grinden.  

 

§ 10 Nästa möte är årsmötet 25 november kl 14. 

  

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

  

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Ronny Svensson   Håkan Nordin 

 


