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§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes.                                                                                            

Inriktningen för mötet är främst att kolla upp att allt är klart inför vårmötet. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§  4 Korrespondens 

 Inkommet: inget 

 Avsänt:  inget 

 

Från SBU har kommit signaler om att båtklubbarna sannolikt måste skriva avtal med 

SBU vad gäller GDPR. Mer information kommer under våren.  

 

§  5 Ekonomi. 

Kassören redogjorde för ekonomin. De allra flesta medlemmar har betalat fakturorna. 

Frågetecken vad gäller några medlemmars fakturor reddes ut.  

 

§  6 Aktivitetskalender 2019 gicks igenom. Den presenteras på årsmötet.  

 

§  7 Vårmötet. Punkter att ta upp:  

 ekonomisk redovisning 2018 och budget 2019 (årsmötet §8). Klart. 

 

 aktivitetskalendern 2019. Klart. 
 

 nattvakten (Per M). Vaktlistan är klar att läggas ut 
 

 information om 
- arbeten i hamnen. Klart. Rune presenterade en lista som tas upp på mötet 

 - ev. omfördelning av båtplatser (Rune G) Klart 

    - obligatorisk märkning av båtvagnar (Martin E) Klart 

       - genomgång av rutiner vid kranlyft (Folke N) Folke var ej med på mötet 

 

 bilda arbetsgrupp för att kolla upp muddring? (årsmötet motion nr 1) Tas upp på  

       mötet 

 



  2 

 

 inköp av traktor eller motsvarande? (årsmötet motion nr 4)                               

Styrelsen anser att vi ska avvakta med att köpa in en traktor. På mötet uppmanas 

medlemmarna att meddela om de får reda på någon traktor som kan bli aktuell för 

inköp. 

 

 travers (årsmötet motion nr 5) Klart 
 

 utsjöbryggorna (C-G) Klart 
   - information om Ringar på vattnet främst avseende Åkeröviken 

               - information om skarvfrågan (Gistaholmarna) 

 

 kameraövervakning (Kari Jussila) Klart 

 

 utbildning av kranförare. Morgan kontaktar Göran Byström 
 

 Ska vi ha en säkerhetsdag? Tas upp på mötet för att kolla intresse. 
 

§  8 Övrigt 

 - inget 

  

§  9 Nästa möte bestäms efter att vårmötet varit. 

 

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

 

 

 

 

 

 

     Vid protokollet       Justeras 

 

 

 

     Ronny Svensson    Håkan Nordin 


