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Protokoll styrelsemöte 2020-04-14  

 

Närvarande: Tommy Kling, Monica Wallin, Ronny Svensson, Folke Nyström. Per Eriksson, 

Martin Eklund, Morgan Evensson, Dario Poll, Rune Gustafsson 

 

Plats: web-möte. Tid: 18 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 

§  2 Dagordningen godkändes. 
 

§  3 Föregående protokoll 2020-03-24 gicks igenom och lades till handlingarna.  
 

§  4 Ekonomi.                                                                                                 

Monica Wallin redogjorde muntligt för ekonomin. Inga större 

förändringar sedan förra mötet. Till nästa års fakturering kommer 

klubben att använda OCR-nummer.                                                      

 
   

§  5 Korrespondens 

 Inkommet:  
- 2020-04-01 Polisen. Anmälningskvitto hittegods.                                        

Två båtar och två båtvagnar anmäldes. Båtarnas ägare har hört av sig.      

En har tagit båten ifrån hamnen medan den andre betalar fastställd avgift. 

Båtvagnarnas ägare är okända. Hör ingen av sig tillfaller de klubben efter 

3 månader.                   
                      

 Avsänt:    Inget 
 

§  6 Låssystem bilgrinden. 

Utrustningen i klubbstugan är installerad och ledningen till grinden 

är dragen. Ritning på hur inkoppling ska göras har kommit men det 

är inte helt enkelt. Inkoppling beräknas vara klar under veckan.                            

Tommy Kling sänder email till medlemmarna då allt är klart och 

systemet är driftsatt. Fjärrdosorna fungerar även i fortsättningen.     

Vi avvaktar med att ta bort nyckelstolparna. 
  

$  7 Lägesrapport bokning av vaktnatt / vaktpool / klubbstugan / bastun 

/ kranlyft via nätet. 

 Utkast till handledning för hur man bokar är framtaget. Datum för 

att kunna börja boka bestämdes till den 20 april. Till dess hinner 

klubben sända email till medlemmarna med instruktioner.                   

Vid problem med bokningen kan medlemmar kontakta Tommy 

Kling eller Ronny Svensson som kan hjälpa till. 
 

$  8 Obetalda fakturor / Avbetalningsplan.                                                      

Några medlemmar har ännu inte betalat trots två påminnelser. En 

del i fakturorna är årets båtplatsavgift. Den som inte önskar båtplats 

Tommy Kling 
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i år kan fortsatt vara skyldig för föregående års obetalda avgifter.    

I något fall är betalningen uppdelad enligt överenskommen 

avbetalningsplan. Klubben kontaktar berörda.  

                                                                                                                                                                                      

I ett par fall har vi inte lyckats få kontakt med medlemmarna. 

Medlem som inte betalat avgifterna inom 3 månader anses ha 

lämnat klubben enligt stadgarna. Fortfarande kan föregående års 

avgifter finnas och de ska betalas även om man lämnar klubben.  

$  9  Tel/Bredband/TV                                                                                

Det abonnemang klubben tecknade för ett antal år sedan var knutet 

till dåvarande kassören då det inte kunde tecknas av en förening. 

Det innehåller IP-telefoni, bredband och ett antal TV-kanaler. Det 

går inte att föra över abonnemanget till ett företagsabonnemang 

varför det fortfarande står på den dåvarande kassören.                 

Dessutom är TV-boxen som klubben har sönder. 

 Det finns två alternativ:                                                                      

-  Avsluta abonnemanget och teckna ett nytt företagsabonnemang.           

TV-kanalerna tas bort. Vi får inte behålla telefonnumret.  

Startavgift ca 400 kr. Kostnad ca 830 kr/mån. 

            - Abonnemanget överförs till en annan privatperson. Allt ingår som 

i dag. Överföringsavgift ca 500 kr. Kostnad ca 850 kr/mån. 

 Styrelsen beslutar                                                                                            

- att överföra abonnemanget till ordförande Tommy Kling                    

- att inköpa en ny TV-box.                                                                            

Klubben får då TV-kanalerna till en låg kostnad.                            

Tommy Kling ordnar abonnemangsändring och inköp. 

$ 10 Inköp av dator.                                                                                       

Den dator som en medlem erbjöd klubben gratis är allt för gammal 

och går inte att uppdatera med moderna program.                           

Företaget INREGO säljer begagnade uppdaterade datorer och har 

en dator som skulle passa klubben.  

            Styrelsen beslutar                                                                                     

- att inköpa föreslagen dator kompletterad med större arbetsminne 

och nätverkskort. I paketet ingår även skärm och tangentbord. 

Kostnad ca 3700 kr.                                                                        

Tommy Kling ordnar inköp och installation. 

§ 11 Aktivitetskalender 2020. Begränsningar p g a coronavirus?   

            Ingen vet vilka restriktioner myndigheterna kommer att ställa under 

sommaren varför vi får avvakta med större sammankomster. 

 För att ställa hamnen i ordning måste vi göra bryggorna klara och 

koppla på vatten och el.  

Tommy Kling 

Tommy Kling 
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 Ronny Svensson kontaktar sammankallande för bryggorna och ber 

dem kalla några medlemmar till arbetsdag enligt Aktivitets-

kalendern för att ställa bryggorna i ordning. Det bör kunna klaras 

av på en halvdag. 

 

$ 12 Arbetsledningsmöte? 

 Arbetsledningsmötet blir den 17 april kl 13 i klubbstugan. 

Deltagare Roger Ahlm, Rune Gustafsson, Martin Eklund. De kallar 

ytterligare deltagare efter eget bedömande. 

 

§ 13 Övrigt. 

- En medlem har skänkt en båt till klubben.                                       

Martin Eklund och Rune Gustafsson besiktigar båten för att se vad 

som behöver åtgärdas. Rune kompletterar listan med  arbets-

uppgifter med det som behövs för båten. 
  

- Inköp av hjärtstartare.  Martin Eklund                                                                         

Martin hör med en person i Räddningstjänsten om ev. utbildning 

och om de har något förslag på hjärtstartare för klubben. 
 

- Diket vid strandpromenaden. Rune Gustafsson.                               

Enligt överenskommelse ska SBS kontakta kommunen när snön är 

borta och man kan besiktiga diket.                                                          

Det är dags nu och Tommy Kling kontaktar kommunen. 
 

- Kompletterande utbildning för kranförare. Folke Nyström.                     

Sten Bengtsson är villig att hålla i utbildning vad gäller främst 

försäkrings- och ansvarsfrågor.                                                          

Folke kontaktar Sten för att bestämma tid samt kallar berörda. 
 

- Kranen.  Martin Eklund.                                                             

Kranen behöver ses över och åtgärdas enligt besiktningsprotokollet. 

Tas med i Runes förteckning över arbetsuppgifter. 

 

§ 14 Nästa möte den 28 april kl 18. Web-möte. 

 

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

 

   

 

 Vid protokollet                                                                Justeras 

 

 

 

 

 Ronny Svensson Tommy Kling 

Ronny Svensson 

Martin Eklund 

Tommy Kling 

Folke Nyström 

Rune Gustafsson 

Martin Eklund 

Rune Gustafsson 


