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Protokoll styrelsemöte 2020-04-28  

 

Deltagare: Tommy Kling, Folke Nyström, Monica Wallin, Ronny Svensson, Morgan 

Evensson, Martin Eklund, Rune Gustafsson, Dario Poll. 

Ej deltagande: Per Eriksson 

 

Plats: web-möte. Tid: 18 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2020-04-14 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

 § 13 Övrigt.  - Diket vid strandpromenaden. Tommy Kling har kontaktat Jan 

Eriksson, Timrå kommun, och besiktning planeras ske nästa vecka.  

 

§  4 Ekonomi  

Monica Wallin redogjorde för klubbens ekonomi, vilken är god.. 

Rörelsekonto 199 529,57 ; Sparkonto 178 682,76 

 Alla fakturor som inkommit är betalda.  

   

§  5 Korrespondens 

- Inkommet: Inget                 

- Avsänt:      Inget 

 

§  6 Lägesrapport låssystem bilgrinden.                                                       

Systemet är i drift. Det är 110-120 medlemmar som anmält 

telefonnummer vilka programmerats in.                                                                                    

Ett paket med relä mm som sänts från Norrköping har inte 

kommit fram. Martin Eklund kollar upp med Postnord igen.                                                                       

Klämskydd kollas upp och saftblandare behöver monteras. 

 Vid tillfällen har systemet varit ur funktion. Grinden har kunnat 

manövreras genom bygling men så ska man inte behöva göra. 

Gångjärnen gnisslar och behöver smörjas. 
 

 Gånggrinden. Roger Ahlm.                                                                        

Passande lås med uppställningsknapp finns inte att få tag på. Det skulle 

vara mycket arbete med att skära bort det gamla låshuset och svetsa på ett 

nytt. Det behövs med nuvarande lås en särskild nyckel för uppställning av 

låset och på kontoret finns 3 sådana nycklar.                                                                                              

Enligt uppgift så har båtklubbarna i Fagervik och Wifsta ingen grind utan 

bara en bom vid hamninfarten. 

 Vi testar med att hänga en av nycklarna i en kedja vid låset. För att komma 

åt med nyckeln måste man öppna grinden med klubbnyckeln. 
  

Martin Eklund 
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§  7 Lägesrapport bokningar via nätet 

- Nattvakt. Dario Poll.                                                                       

Hela maj är fullbokad. Det har fungerat bra. 
 

 - Övriga bokningar. Ännu har det varit bara ett fåtal bokningar.  
 

Folke Nystöm efterlyser en länk till SBU/BAS-inloggning på 

hemsidan. Det finns länk till SBU. Ronny Svensson ordnar länk 

till SBU/BAS-inloggningssida. 

 

§  8 Tel / Bredband / TV / Dator 

Överlåtelsen av abonnemanget är påskriven och inskickad men 

Telia uppger att handläggningstiden är 4 veckor.                              

TV-box och dator är inköpta. Tommy Kling installerar. 

§  9  Avrapportering från arbetsledningsmöte.                                       

Roger Ahlm tillsammans med Rune Gustafsson gick igenom 

arbetslistan. Arbetena innebär en del inköp av material.                

Roger Ahlm ordnar inköp efter eget bedömande.                      

Eventuellt kan klubben få låna en byggnadsställning under en tid 

och då åtgärda taket på truckskjulet. 

§ 10 Aktivitetskalender 2020. Begränsningar p g a coronavirus? 

- Kallelse arbetshelg 9-10 maj via bryggansvariga.                   

Avsikten är att bara kalla så många som behövs för att 

sommarställa hamnen. 
 

 - Övriga aktiviteter.  

Folke Nyström. Önskemål om att senarelägga den sista sjösättnings-

dagen en vecka. Behöver man måla eller fernissa måste det vara 

varmt väder. Endast en är anmäld och han har sagt OK.  

Styrelsen beslutar att flytta sjösättningsdagen till 14 juni. 

Ronny Svensson sänder e-post till medlemmarna och uppdaterar 

hemsidan, Tommy Kling uppdaterar i BAS. 

§ 11  Övrigt                                                                                                           

- Inköp av utemöbler. Rune Gustafsson.                              

Stuggruppen har tittat på utemöbler och föreslår inköp av 3 bord 

och 12 stolar till verandan. Kostnad ca 8900 kr.                                                                                                        

Styrelsen beslutar att inköpa möbler enligt förslaget.                      

Rune Gustafsson ordnar inköp. 

 - Bygge av travers. Tommy Kling.                                                 

Bygge av travers innebär en stor ekonomisk investering och så 

mycket arbete att det måste delas upp på flera år. Klubben måste 

fondera avsevärda medel för att det ska kunna genomföras.                                                                                

Morgan Evensson och Rune Gustafsson gör en uppskattning vad 

som krävs av arbete och kostnader. Redovisas till styrelsen. 

Ronny Svensson 

Tommy Kling 

Ronny Svensson 

Tommy Kling 

Rune Gustafsson 

Morgan Evensson 

Rune Gustafsson 
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 Folke Nyström. Föreslår att styrelsen avsätter ett särskilt möte 

för att diskutera framtidsfrågor såsom travers, omflyttning av 

bryggor mm. 

 - Förslag på inköp av röjsåg.                                                      

Kostnaden är ca 8000 kr. Man kan hyra en röjsåg för några 

hundralappar varför vi inte köper in en ny för närvarande. 

- Buster med motor. Rune Gustafsson.                                         

Bustern blev inte iordninggjord i höstas utan bara inkörd i 

truckskjulet. Motorn vinterkonserverades inte.                                

Rune Gustafsson, Martin Eklund m fl ska träffas 29 april i 

hamnen och tittar på vad som behöver göras. Bustern behövs till 

arbetet med att sommarställa hamnen 9-10 maj. 

§ 12 Nästa möte den 12 maj kl 18, webmöte. 

 

§ 13 Tommy Kling tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

     Vid protokollet Justeras 

 

 

  

      Ronny Svensson Tommy Kling 


