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§ 1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Information från Lars Berntzen, Åstön, genom Folke. 

 Berntzén arrenderar besöks/turist-anläggningar på Åstön av Timrå kommun. I Åkeröviken 

 har han haft en brygga som numera ligger på land och han har tankar på ett samarbete med 

 båtklubbar i regionen för att ordna olika aktiviteter.  

 Styrelsen anser att en brygga i Åkeröviken kan vara av intresse för båtfolket men inte 

 verksamheten i övrigt och föreslår att han kontaktar Utsjöbryggsgruppen i frågan. 

 

§ 4 Information från styrelsen 

 Genom donationer har följande tillförts klubben: 

 - kopiator  

 - TV  

 - 3 st utebänkar  

 

§ 5 Arbeten i hamnen 

 ■ montering av gånggrind. Klart 

 ■ förlängning av mastkran. Klart 

 ■ städning av klubbskjul. Klart. 

 ■ informationsskyltar om fiske- och badförbud. Klart. 

 ■ el-vinsch på mastkran. Klart. 

 

 ■ el-manövrerad bilgrind. Utrustning finns men ej monterad. Dragning av el mm återstår. 

 ■ målning av klubbstugan. Lämnat till Örjan Wiklander. För målning krävs sannolikt enklare 

   anmälan till byggnadsnämnden. Håkan kontaktar Sten Bengtsson som sitter i nämnden. 

 ■ inglasning av verandan. Lämnat till Börje Larsson för utförande. 

 ■ planering av området mellan båtskjul och staket. Så mycket som möjligt görs på höstens 

   arbetsdag 27 september. 

 

 ■ målning av klubbskjulet. Lämnas till utförande under 2009. Anmälan lika som för 

    klubbstugan. 

 ■ byggande av skärmtak på klubbskjulet. Byggs efter att skjulet målats 2009. 

 ■ målning av båtskjulen. Enklare anmälan till byggnadsnämnden 2009. Sten Bengtsson 

 ■ ny sjösättningsplats mellan 100- och 200-bryggorna. Ev kan betongfundamenten 

    användas. Lämnas till arbetsgruppen.  

 ■ gästplatser på 200-bryggan. De yttre Y-bommarna bör kunna breddas och däckas så att de 

   bildar ett T. Inga bojar läggs ut utan gästande båtar får ankra. Lämnas till arbetsgruppen. 

■ Y-bommar på resten av 300 bryggan. Styrelsen beslutar att inköpa 9 st Y-bommar. 
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 Andra ev. arbeten i hamnen:  

■ muddring med högtryck. Ungerförliga volymer lämnat till ev. entreprenör?  

■ renovering av slipen. Dels behövs ”kanten” mellan gamla och nya betongen gjutas igen     

   samt ev en förlängning med betongplatta där den ”nya” tar slut då det är ojämn botten där  

   idag vilket gör att vagnar fastnar och medelstora +stora båter ej kan använda slipen.  

Ev skulle färdiga block kunna skjutas ut efter rensning av botten. 

■ fler bryggplatser. Vi har idag kö där speciellt mindre båtplatser efterfrågas. Möjlighet bör 

   finnas att placera en ny brygga vid piren mot ”gullfibersområdet”.   

Styrelsen anser att det inte är aktuellt för närvarande men kan komma att tas upp senare.  

■ luft-luft värmepump till klubbstugan. Håkan får i uppdrag att se på kostnaden. 

 ■ Övrigt.  

    Rutiner för inköp. Inköp till av styrelsen beslutade arbeten sker på arbetsledares uppdrag. 

 

§ 6 Arbetsdag för höstens arbeten i hamnen utsätts till 27 september kl 10. Ev. grillning på 

arbetet. Ronny skriver in på hemsidan och sätter upp lapp på anslagstavlan.  

 

§ 7 Intresse för byggande av nya båtskjul.  

 Tas upp på årsmötet. Ronny skriver in på hemsidan om intresseanmälan. 

 

§ 8 Medlemskap Svenska Seglarförbundet.  

 Vi kvarstår som medlemmar även nästa år men frågan om medlemskap kommer upp igen då. 

 

§ 9 Uppställningsplatser för båttält.  

 Efter röjning vid båtskjulet 27 september tas beslut om var det är lämpligt att placera tälten. 

 

§ 10 Uthyrning av båtplats i andra hand. 

 Vi har kö till båtplatser. Varje år är det några som inte utnyttjar sina båtplatser och kan hyra 

ut dem i andra hand. Sådan uthyrning går via Hamnkaptenen. På årsmötet informeras om att 

man snarast bör meddela denne om ledig båtplats så att någon annan kan erbjudas tillfällig 

båtplats. 

 

§ 11 Aktivitetsplan 

 Under nästa år planerar styrelsen göra upp en aktivitetsplan så att medlemmarna i god tid får 

veta vad som planeras vad gäller medlemsmöten, sjösättning, upptagning, evenemang mm. 

  

§ 12 Skrivelse om intresse att uppföra privat stuga på yttre piren. 

 Styrelsen önskar ej privata stugor inom hamnområdet. Området kan komma att bli aktuellt 

 för nya bryggor då efterfrågan på båtplatser ökat. Styrelsen kan ev. tänka sig att uppföra en 

 mindre stuga typ Friggebod som hyrs ut.  

 

§ 13 Ordinarie upptagning med kran är lördag 20/9 kl 09.00 samt lördag 4/10 kl 09.00 

 Infört på hemsidan. 

 

§ 14 Årsmöte 

 Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas lördag 8 november kl 13. 

 

§ 15  Övrigt 

 Inget. 

 

 

Vid pennan     Justeras 

 

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin 


