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§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följade 

kommentarer.  

 Placeringen av elstolparna på hamnplanen är ej bestämd. 

 Uthyrning av stugan kan ske via BAS på nätet, liksom tecknandet av 
nattvakt. Information/utbildning måste dock ske till klubbmedlemmarna. 

 

§  4 Klubbens utskickade fakturor 

 Håkan Östbergs faktura krediteras med 4 timmars arbetstid.  

 Mikael Axners faktura krediteras med 2400:- så den gamla fordran från 
2018 avskrivs. 

 Mats Westins faktura krediteras med 2000:- då det visade sig att han gått 
vakt men inte signerat i vaktlistan. 

 Sten Nilssons faktura krediteras med 2000:- för ej utförd vakt på grund av 

sjukdom. 

 Lars L Petterssons faktura krediteras med 2000:- då det visade sig att han 
gått vakt men inte signerat i vaktlistan. 

 Kent Pettersson har felaktigt blivit påförd med 1800:- för utestående 
fordran från 2018. Kreditering utförs. 

 Robert Pettersson får en till faktura på 1800:- för utestående fordran från 

2018 som missades vid den förra fakturan. 

 

§  5 Övriga frågor 

 Klubben har fått en offert från Ångtvätten angående rengöring av golvet i 
klubbstugan. Morgan informerade att hans svärson Linus Evensson 

(medlem i klubben) arbetar med sådant varför Morgan kollar med Linus 

om han kan ta på sig det arbetet i vår klubbstuga. Som reservalternativ har 

Martin haft kontakt med Göran Svelander vars fru även arbetar med 

städning .Rune G tackar nej till Ångtvättens offert. 

 Martin föreslog att en inventeringslista över klubbens material/materiel bör 
upprättas. 

 Folke tog upp frågan om solceller på kubbstugans/truckgaragets tak. Folke 
kollar vidare med någon tänkbar leverantör angående utförande, kostnad, 

mm. 
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 Vårt telefonabonnemang med ADSL står för närvarande på Mikael Steen. 

Abonnemanget bör stå på SBS oavsett om priset är något högre. Monica 

undersöker. 

 Klubben har fått en muntlig förfrågan angående navigationsutbildning i 
Njurunda båtklubbs regi. Ronny skickar ut förfrågan till våra medlemmar.  

 

 

§ 6 Nästa möte måndag 24 februari kl 18. 

 

  

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

 

 

 

 

       Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

 

       Rune Gustafsson                    Tommy Kling 
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