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Protokoll styrelsemöte 2020-06-16  

 

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

Rune Gustafsson och Roger Ahlm. 

Ej deltagande: Per Eriksson och Morgan Evensson. 

 

Plats: web-möte. Tid: 18 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 Suppleant Martin Eklund ersätter Per Eriksson som ej deltog. 
 

§  3 Föregående protokoll 2020-05-12 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§  4 Ekonomi  

- Kassören lämnade övergripande rapport. Allmänt sett så är klubbens 

ekonomi god. 

 

 

     

§  5 Korrespondens 

- Inkommet: Inget                 

- Avsänt:      Inget 

 

§  6 Lägesrapport låssystem bilgrinden. Tommy Kling 

Låssystemets elektronik har omprogrammerats och det fungerar nu som 

avsett. Fortfarande behövs en del andra kompletteringar. 
 

 Styrelsen beslutar  

- att komplettera bilgrinden med saftblandare (220V) och 

automatisk stängning. Tommy Kling ordnar med beställning.  
   

Genom automatisk stängning av bilgrinden så kommer den att vara mest 

stängd. För att bereda tillträde till hamnen för gående beslutar styrelsen  

- att gånggrinden under båtsäsongen kan lämnas olåst dagtid (06 - 21).  

Vakten låser på kvällen och låser upp på morgonen. Nyckeln saknas dock i 

dagsläget. Ronny Svensson har gjort informationsskyltar att sättas upp vid 

grinden men avvaktar med uppsättning tills nyckeln har kommit tillrätta. 
. 

  Gånggrinden behöver riktas upp. Roger Ahlm ordnar.  

 

$  7 Lägesrapport bokningar via nätet 

- Nattvakt.  Några medlemmar har hört av sig och frågat om inloggning i 

SBU/BAS. I övrigt fungerar bokningen som avsett men det finns fortfarande 

många obokade nätter. 

 - Övriga bokningar fungerar som avsett. 

Tommy Kling 

Roger Ahlm 
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§  8 Arbeten i hamnen   Roger Ahlm 

- Hur är det med anmälningar till arbetsuppgifter från medlemmar?                

Endast några få har hört av sig och inte många arbetsuppgifter är fullgjorda. 

 

- Kalla till arbetsdagar?                                                                            

Utvecklingen får visa om vi kan kalla till arbetsdagar i höst. Vi avvaktar vad 

myndigheterna rekommenderar. 
                                                                                                          
§  9 Förändringar i avgiftssystem för medlemskap / båtplats / mm 

Tommy Kling presenterade tankegångar på förändringar i klubbens 

avgiftssystem. Det är framför allt frågan om hur arbetstid för arbete inom 

hamnen ska räknas. Ska vi ha arbetsplikt? ; högre avgifter med möjlighet att 

arbeta av en del? ; annat? 

Styrelsen avser att i höst bilda en arbetsgrupp som tittar på frågan och som 

till årsmötet kan lämna ett förslag.  

 

§ 10  Övrigt. 

 - El-mätare till båtskjul 3 installeras på den tillfälliga ledningen till skjulet. 
 

 - Inköp av jordbrukstraktor. 

 Styrelsen beslutar  

  -att inköpa föreslagen jordbrukstraktor för 25 000 kr.                                        

Traktorn finns redan i hamnen då den använts av ägaren för sjösättning av 

en motorbåt. 
 

- Vattenledningen till 100-bryggan verkar ha flutit upp vid sjösättnings-

bryggan och måste dras om eller tyngas ner mot bottnen.                             

Roger Ahlm ordnar. 

  

$ 11  Nästa möte tisdag 25 augusti. Utvecklingen vad gäller corona-pandemin får 

avgöra om det blir möte i klubbstugan eller web-möte. 

 

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

 

 

 

 

              Vid protokollet        Justeras 

 

 

 

 

               Ronny Svensson    Tommy Kling 
  

Roger Ahlm 


