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Protokoll styrelsemöte 2013-02-14 
 

Närvarande: Håkan Nordin, Mikael Steen, Per Eriksson, Martin Eklund, Ronny Svensson,  

Plats: Klubbstugan 

 

§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll var från konstituerande styrelsemöte 2012-11-25. Gicks igenom 

och lades till handlingarna. 

 

§  4 Ekonomi. Mikael redogjorde för klubbens ekonomi. Ekonomin är god även om årets 

avgifter ännu ej fakturerats. Medel har fonderats på placeringskonto för kommande 

större utgifter för t ex tältet, kranen, klubbstugan. Övriga medel för löpande utgifter 

finns på ett driftkonto.  

 

§  5 Utsändning av fakturor för 2013 års medlems- och båtplatsavgifter mm beräknas ske 

vid månadsskiftet feb/mars med senaste betalningsdag 31/3 (åtgärd 18). Inför 

utsändningen behövs uppgift om mätarställning på elmätarna i skjulen. RS sänder e-

mail till skjulägarna om att mätarställning ska meddelas till Mikael senast 28 feb 

(åtgärd 019). 

 Om mätarställning inte meddelas så faktureras skjulägaren enligt föregående års 

förbrukning, dock minst 500 SEK. I den fasta el-avgiften på 100 SEK för skjul så 

ingår 50 kWh. Ev. överskjutande betalning regleras senare. 

   

§  6 Information angående bredband till klubbstugan. Endast Telia verkar ha möjlighet att 

leverera. Frågan om vilken typ av abonnemang, privat eller företag, som kan komma 

ifråga kvarstår liksom om det ingår ev hemsida. Martin kollar upp (åtgärd 20). 

Servanet har snabbt bredband men det krävs ledningsdragning. 

 

§  7 Information angående TVn i klubbstugan. En större modell (47” – 50”) monterat på ett 

rörligt väggstativ kan vara lämpligt. Den bör vara läsbar från hela stugan vid visningar 

under möten. En TV utrustad med WiFi är en fördel då den kan styras trådlöst från PC. 

Priserna går nedåt och styrelsen beslutar att avvakta med inköp till våren. 

 

§  8 Info angående arbetet med framtagning av klubbinformationsskrift. RS har börjat med 

uppdatering av informationsskriften. JN + RS tar fram ett förslag till nästa 

styrelsemöte 18 mars. Den nya informationsskriften om klubben kan komma att 

skickas ut till alla medlemmar. 

 

§  9 Framtagning av Aktivitetskalender 2013 påbörjades under mötet. RS tar kontakt med 

de olika kommittéerna för att efterhöra deras planering (åtgärd 21). 
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§ 10 Frågan om insynsskydd från strandpromenaden. Olika alternativ diskuterades. 

Styrelsen beslöt att avvakta med någon åtgärd tills att skjulen är målade för att se om 

behovet kvarstår.  

§ 11 Uthyrning i andra hand. Styrelsen håller på att omarbeta föreskrifterna/reglerna för 

uthyrning i andra hand. De avses presenteras på medlemsmöte i april. 

  

 Alla detaljer är inte klara ännu och kan komma att förändras varför de här nedan skrivs 

i kursiv stil.  

 Principen är att medlemmen meddelar hamnkaptenen att båtplatsen står till 

förfogande för uthyrning i 2:a hand. Medlemmen betalar fortsatt ordinarie 

båtplatsavgift men klubben kan hyra ut platsen till någon annan. Denne får hyra 

platsen för 2000 SEK + medlemsavgift 400 SEK + arbetsplikt och vakttjänst. Avgiften 

kan komma att bestämmas av årsmötet. Uthyrning sker till de som står i kö enligt 

turordning. 

Om betalning för en båtplats inte inkommit till klubben senast ett bestämt datum (för 

2013 förslagsvis 30 april) så står därmed båtplatsen till klubbens förfogande för 

uthyrning i 2:a hand.  

 Om båtplatsen är uthyrd till någon annan så slipper ordinarie innehavare arbetsplikt 

och vakttjänst. Om den inte hyrs ut så får man göra arbetsplikt och vakt som vanligt. 

 

§ 12 Övrigt 

 

 Hemsidan. 

En medlem har visat på en skiss i WordPress med ett enklare handhavande. 

Styrelsen ser en fördel om det ges möjlighet för medlemmar att logga in och 

därigenom komma åt funktioner som inte är åtkomliga för en vanlig 

hemsidesbesökare t ex möjlighet att teckna sig för vaktnätter mm. 

 

 Arbetsplikt vid inträde i klubben under båtsässongen. Styrelsen anser att det 
kan vara rimligt att man vid inträde i klubben senare under båtsäsongen inte 

ska behöva göra full arbetstid. Frågan tas upp på medlemsmöte. 

 

 Klubbstugan. Klubben har fått en offert på nya fönster, ytterpanel, färg för 
både klubbstuga och klubbskjul samt dessutom prisuppgift för färg till 

båtskjulen. Medel till fortsatt upprustning av klubbstugan finns reserverade och 

styrelsen går vidare med att kolla upp leveranstid mm innan beställning. 

Arbetet får göras av oss medlemmar själva. 

 

§ 13 Åtgärdslistan gicks igenom och utförda uppgifter bockades av. 

 

§ 14  Nästa möte bestämdes till 18 mars kl 18 i klubbstugan. 

 

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

 

 

  Vid pennan        Justeras 

Ronny Svensson   Håkan Nordin 
   Ronny Svensson      Håkan Nordin 

           Sekr.             Ordf. 


