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     Plats: Klubbstugan 

Närvarande:  Håkan Nordin, ordförande,   Ronny Svensson, sekr. 

       Eva Forsberg, kassör, Folke Nyström, vice ordf. 

 

  

 

§  1 Håkan hälsade välkommen förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Medlemsmöte på våren. 

 Tidpunkt bestämdes till den 25 april kl 14. Inför mötet tar Håkan fram ett förslag på 

punkter att ta upp på mötet. Förslaget mailas inom styrelsen för kommentarer och 

kompletteringar.  

 

§  4 Aktivitetskalender 

 En av punkterna på medlemsmötet är Aktivitetskalender för 2010.  

 - Ronny meilar till sammankallande i sektionerna om att de fastställer sina datum och 

meddelar dessa till styrelsen innan mötet så att datumen kommer med.  

 - Håkan tar kontakt med Hans Norlander för fastställande av sjösättnings- och 

upptagningsdagar. Detta styr städdagarna då de bör hållas efter dessa datum.  

  

§  5 Arbetshelg på våren. 

 Datum fastställdes till helgen 15-16 maj kl 10-15 båda dagarna. 

 - Brygg-grupperna bör ställa i ordning bryggorna senast denna helg.  

- Krangruppen med Hasse iordningställer kranen samt planerar för sjösättnings-

dagarna.  

- Ronny meilar till sammankallande. 

 

(Efter samordning med Hasse så blir sjösättning Sön 23/5 09.00 samt Sön 6/6 09.00. 

Upptagning Lör 18/9 09.00 samt Lör 2/10 09.00. Anmälningslistor skall sättas upp för 

bokning. Första helgen gäller först lyft med lyft-ok, sedan utan lyft-ok. Andra helgen 

blir det vice versa) 

 

§  6 Bryggor 

 - bryggan längs med nya sjösättningsplatsen bör förlängas. Håkan samordnar arbetet. 

- på 200-bryggan kan man vid nocken lägga en förlängning som ett T för att få bättre   

gästplatser. Styrelsen tittar närmare på det. 

-  på 100-bryggan kan man ersätta den yttersta änd-Y-bommen med en tvärgående 

brygga som ett L. Detta skulle både ge en bredare båtplats, ny gästplats på utsidan 

samt räta upp bryggan som nu lutar ner mot Y-bommarna.  



  2 

- I samband med utveckling av hamnområdet för nya båthus skall styrelsen titta på 

möjligheten att anordna ett brygga för klubbjollar samt jollesegling i bortre delen av 

hamnen  

 

§  7 Nybyggnad av båtskjul.  

 Håkan visade ritningar på skjulet samt hamnområdet. Efter diskussion om placering 

beslutar styrelsen att söka bygglov med placering av nybyggnaden i första hand längs 

med vattnet. Avståndet till vattnet görs så stort att det finns plats för att anordna t ex 

uteplats mellan byggnaden och vattnet. 

 Förhållandena längre in på hamnplanen är sådana att det kräver omfattande schaktning 

och marken är vattensjuk och mindre lämplig att bygga på.  

 Enligt tidigare styrelsebeslut så kommer klubben att ta tillfället i akt och planera 

hamnområdet bakom befintligt båtskjul samt att ställa i ordning fler parkeringsplatser 

utanför grinden. 

 

§  7. Eva meddelar att fakturorna skickats ut enligt planen. De flesta har betalat men 

fortfarande är det några medlemmar som släpar efter. Tyvärr så gick det inte att koppla 

fakturorna på emeilfunktionen i SBUs registerprogram varför de fick skickas via post. 

 Vid betalning av fakturor så ska man uppge AVI-nummer eller medlemsnummer. 

  I övrigt kan nämnas att av inkomna fakturor så var årets elräkning ovanligt hög efter 

den stränga vintern. Det är viktigt att dra ner termostaten i klubbstugan då man lämnar 

den efter möten mm. 

  

  

§  8. Övrigt. Inget. 

 

§  9. Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid pennan   Justeras 

 

 

 

Ronny Svensson  Håkan Nordin 

Sekr.   Ordf. 

 


