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Protokoll styrelsemöte 2020-11-11  

 

Närvarande: Tommy Kling, Ronny Svensson, Folke Nyström, Morgan Evensson,  

                     Rune Gustafsson och Roger Ahlm. 

 

Ej närvarande: Monica Wallin kassör, Per Eriksson ledamot och Martin Eklund suppleant. 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 1700 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes.  

 Suppleant Morgan Evensson ersätter Monica Wallin. 

 

§  3 Föregående protokoll 2020-10-14 gicks igenom.  
 

 §  9 Övrigt. Försäkringsfrågor. 

       Klubben har tecknat en tilläggsförsäkring för att anhöriga ska vara  

       olycksfallsförsäkrade genom klubbförsäkringen. Frågan kom upp om 

       alla då måste vara registrerade.  

       Sten Bengtsson har kollat upp vad som gäller.  

       Vi behöver inte registrera anhöriga. Däremot om man tar med en  

       kompis som hjälper till i hamnen så ska denne registreras som  

       närvarande.  

  

 Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 

§  4 Ekonomi  

 Tillgångar bankkonton.  
      Kassören var ej närvarande och punkten lämnas till nästa möte. 
 

 Faktureringar 
Klubben fakturor har sänt ut med betalning senast 2020-11-27. 
 

 Införa påminnelseavgift?   Tommy K 

Påminnelserna innebär mycket arbete för framför allt kassören och 

styrelsens uppfattning är att vi ska införa påminnelseavgift.  

Vi tar upp frågan på årsmötet. 

   

§  5 Korrespondens 

- Inkommet: 2020-10-27 MNSF kallelse till årsmöte. Seglingskommittén. 

                 2020-11-05 Brev från Carl Junker. 

  

- Avsänt:       Inget 
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§  6 Arbeten i hamnen   Roger A 

 Rapport från Arbetsledningsgruppens möte. 

Man har haft två möten och uppdaterat arbetslistan. Där finns nu även 

uppskattad arbetstid för de olika arbetsuppgifterna. 

     

 Utsättning snökäppar.  
Vi har snökäppar så det bör räcka. Kollar med Martin E om 

han kan låna en markborr, annars får vi använda spett.  

 

 Borttagning nyckelstolpar.  
Stolparna har tagits bort och ligger i truckskjulet. 

 

 Utvändig elcentral på baksidan av skjul 2  Tommy K 

Elcentralen får sitta kvar. Den används för inkoppling av el vid vårrustning 

av båtarna på tältplan. 

 

 Flytta stängsel och grind skjul 3   Tommy K 
Arbetet har tagits med på arbetslistan.  

 

 Vad göra med vita extraskjulet?   Tommy K 
Tommy K kontaktar ägaren om att det får vara kvar i vinter 

men sedan måste det tas bort. 

 

 Skissförslag på omdisposition av hamnen och byggande av en travers. 
Morgan E har skissat på ett förslag. 100-bryggan flyttas ut så 

att man kan ha Y-bommar på båda sidor. 200-bryggan flyttas. 

300-bryggan delas och flyttas ut så att man kan ha Y-bommar 

på båda sidor. Rune G kollar upp djupet vid 200-bryggan då 

det området skulle bli infartsområde till de yttre båtplatserna 

på 100-bryggan.. 

 

§  7 Skrivelse till länsstyrelsen angående skyddsjakt.  Martin E 

 Martin var ej närvarande och punkten tas upp på nästa möte. Det är inte  

 brådskande. 
 

§  8 Nytt avgiftssystem   Tommy K 

 Vi avvaktar hur den senaste faktureringen faller ut. Senaste betaldatum är  

 27 november. 

 

§  9 Årsmötet   Ronny S 

 Kallelse; Dagordning ; Styrelsens verksamhetsberättelse ; Proposition 
från styrelsen: Ändring av stadgarna § 4. 

Tas upp på nästa möte.  
                                                                                                          
§  9 Övrigt 

 Sälja båt med tillhörande båtplats?   Tommy K 
Då en medlem med båtplats säljer sin båt och den nye ägaren önskar 

båtplats i hamnen så är klubbens ambition att ordna en båtplats.  

Rune Gustafsson 

Tommy Kling 

Martin Eklund 
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 Behov av vaktansvarig, arbetsuppgifter   Tommy K 

Genom att vi nu har bokning av nattvakt på nätet så har det manuella 

arbetet i stort försvunnit. Behov eller inte behov av att ha en vaktansvarig 

tas upp på årsmötet. 

 

 Förlängning av båtskjul 2 med ytterligare två fack. 
Morgan E efterfrågar styrelsens uppfattning om bygge av ytterligare två 

fack på södra gaveln av båtskjul 2. 

Styrelsen ser positivt på bygge av båtskjul. Det är klubben som ansöker om 

bygglov men alla ritningar och kostnader svarar byggarna för. 

 

§ 10  Nästa möte tisdag 8 december  kl 17 

 

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

 

 

 

             Vid protokollet       Justeras 

 

 

 

             Ronny Svensson    Tommy Kling 


