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Protokoll styrelsemöte 2020-01-29  

 

Närvarande: Tommy Kling, Folke Nyström, Monica Wallin, Ronny Svensson, Martin Eklund, 

Morgan Evensson, Rune Gustafsson hamnkapten, Roger Ahlm arbetssamordnare 

och Håkan Jonsson elansvarig. 

 

Ej närvarande: Per Eriksson  Plats: Klubbstugan Tid: 18 

 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Ekonomi  

Monica Wallin redogjorde muntligt för klubbens ekonomi. Medel har förts 

över till sparkontot för framtida investeringar.  

 

Företagskonto   18.282:22 

Sparkonto 178.682:76 

 

Tommy Kling, Ronny Svensson, Martin Eklund och Rune Gustafsson har i 

samförstånd med kassör Monica Wallin hjälpt till med fakturering i BAS. 

Avsikten är att använda faktureringsfunktionen i BAS för klubbens 

medlemsfakturering. 

 

§  5 Korrespondens. 

 Inkommet:    
     2020-01-29 Timrå kommun, Kultur och teknik, Jan Eriksson. 

Karta med höjduppgifter på diket längs strandpromenaden. 

Tommy Kling, Martin Eklund och Rune Gustafsson har träffat kommunen 

angående diket. Frågan om man kan leda vattnet åt andra hållet kom upp. 

Höjduppgifterna visar att det inte kommer i fråga då lutningen mot 

nuvarande utlopp är betydande. Kommunen föreslår att diket åtgärdas så 

att inga stående vattensamlingar kan bildas och flödet mot nuvarande 

utlopp fortsätter. 

 

 Avsänt:         
2020-01-29  Tommy Kling har muntligt meddelat Jan Eriksson att SBS ser 

positivt på att diket åtgärdas enligt förslaget.  

Tommy kontaktar Jan Eriksson till våren då arbetet bör kunna göras.  

Tommy 

Kling 
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§  6 Arbeten i hamnen    

Rune Gustafsson har gjort en lista med arbetsuppgifter vilken gicks igenom. 

Några punkter nedan: 

 

-   Nytt tak på truckskjulet.  

Klubben har köpt överbliven takplåt från båtskjulsägarna. Det räcker dock ej 

till hela taket utan måste kompletteras. Roger Ahlm kollar hur mycket som 

behöver inköpas.  

                                                                                                        

Det är osäkert om klubbens försäkring gäller vid arbeten på höjd. Ronny 

kontaktar Sten Bengtsson i frågan. Sten B har kollat upp med Svenska Sjö och 

klubbförsäkringen gäller vid arbete på taket. 

 

Vad gäller byggnadsställning så kollar Roger Ahlm och Morgan Evensson 

upp olika alternativ. 

 

-   Inkoppling av el i nya båtskjulet.  

Håkan Jonsson el-ansvarig.                                                                                               

I dag finns byggström via tillfällig kabel. Permanent inkoppling ska ske från 

det norra befintliga kabelskåpet på land innanför 300-bryggan. Elmätare sätts 

upp inne i skjulet. Ägarna svarar för elkabeldragningen inne i skjulet i 

samförstånd med elansvarig. 

  

-   Uppsättning av ny elstolpe på hamnplanen. Motion nr 3, Roine Pettersson. 

Håkan Jonsson el-ansvarig.                                                                      

Kabel till ny elstolpe ska dras från befintligt kabelskåp på land innanför 300-

bryggan.  

       

De nuvarande eluttagen innanför en lucka på belysningsstolparna bör ersättas 

av uttag liknande motorvärmaruttag. Det finns dessutom eluttag på 

kabelskåpen som kan användas. 
  

$  7 Fordonsstatus 

 Traktor  

 Mobilkran 

 Valpen 

 

Särskilda konton har lagts upp för traktorn, mobilkranen, gräsklipparna och 

Bustern för att lättare se kostnaderna för resp. fordon/utrustning. 

          

Valpen är i privat ägo. Den värderades till 10.000 kr och var dellikvid till G 

Larsson i samband med införskaffande av Y-bommar för ett antal år sedan.  

 

$  8 Ställplats husbil/husvagn. Motion nr 4, Lisbeth Eklund. 

 Styrelsen föreslår att Lisbeth Eklund bildar en grupp som utreder frågan.  

 Martin Eklund frågar Lisbeth 

 

Roger 

Ahlm 

Roger 

Ahlm, 

Morgan 

Evensson 

Martin 

Eklund 
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$  9  Kameraövervakning 

Kari Jussila har förut utrett frågan men önskar, om fortsatt utredning ska 

göras, direktiv från styrelsen såsom -  vad ska övervakas, antalet kameror, 

kvalitet på kamerorna och kameraplacering. 

 

Styrelsen beslutar 

-   att inte gå vidare med kameraövervakning i nuläget. Det planerade nya  

öppningssystemet för bilgrinden bör medföra att ingen obehörig kommer in 

med bil. Ronny informerar Kari. 

 

$ 10 Uthyrning av klubbstugan via internet 

Båtklubben Flottaren i Sandslån har ett fungerande system för uthyrning av 

klubbstugan via internet. Martin Eklund och Rune Gustafsson kollar med dem 

för mer information. 

 

$ 11 Mobilöppning av bilgrinden 

Martin Eklund har tagit fram förslag på ett GSM-baserat system för öppning 

av bilgrinden - Holars 320- IP65. Det ersätter dagens klubbnyckel för 

öppning av bilgrinden och de två öppningsstolparna kan sedan tas bort. 

Fjärrmanöverdosan fungerar som tidigare. Klubbnyckeln fungerar fortsatt till 

gånggrinden, klubbstugan, traktorskjulet samt hänglåsen vid låsbara 

bilgrindshalvan och vid slipen. 

 

Styrelsen beslutar  

-  att inköpa system Holars 320. 

-  skaffa ett mobiltelefonabonnemang till klubben för systemet  

 

§ 12 Övrigt. 

-  Folke Nyström.  

I samband med utbildningen av kranförare åtog sig Sten Bengtsson att hålla 

en informationsträff angående försäkring mm. 

Ronny Svensson kollar med Sten. Sten avser hålla informationsträffen innan 

första sjösättningsdagen. 

 

-  Morgan Evensson.  

Anders Åström är med i Seglingskommittén. Han arbetar i Portugal och har 

ställt frågan om det finns intresse bland medlemmarna att göra en vårresa till 

Portugal för segling. Rune får efterhöra mer information. 

 

-  Tommy Kling.  

Ett medlemsformulär har tagits fram och ska sändas till alla medlemmar för 

ifyllande. Det är av största vikt att vi har mobiltelefonnummer till 

medlemmarna eftersom öppning av grinden ska ske med telefonen i 

framtiden. 

Tommy har även kontaktat medlemmar som inte lämnat sin e-postadress för 

komplettering av registret. 

 

Ronny 

Svensson 

Rune 

Gustafsson, 

Martin 

Eklund 

Morgan 

Evensson 

Tommy 

Kling 
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-  Tommy Kling.  

Travers. Jan Nyström har frågat om det finns intresse att förvärva en travers 

med lyftkapacitet på 10 ton som är till salu.  

Styrelsen anser att om vi investerar i en travers så ska den ha 15 - 20 tons 

kapacitet varför klubben inte är intresserad. Tommy meddelar Jan  

 

-  Aktivitetskalender 2020.  

Ronny tar fram 1:a utkast och sänder till styrelse och kommittéer för 

komplettering. Framtaget och sänt 2020-01-30 

 

-  Martin Eklund.  

Ny spis i klubbstugan är beställd och kommer i närtid. Det medför en del 

arbeten vid installationen då måtten inte är desamma som den gamla spisen. 

Börje Larsson är vidtalad att hjälpa till med installationen.  

 

 

§ 13 Nästa möte måndag 24 februari kl 18. 

 

  

§ 14 Tommy Kling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

       Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

 

       Ronny Svensson                    Tommy Kling 

 
  
 

Tommy 

Kling 

Ronny 

Svensson 


