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Dagordning styrelsemöte 2020-10-14  

 

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

Morgan Evensson, Martin Eklund, Rune Gustafsson och Roger Ahlm 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 1700 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2020-09-17 gicks igenom och lades till handlingarna. 
  

 Från protokollet: 

 §  7  Årsmötet 

         Information till medlemmarna har sammanställts av Tommy Kling och  

                    Ronny Svensson och sänts till alla medlemmar. 
 

         Nytt avgiftssystem. Arbetet är inte klart ännu. 
 

         Verksamhetsberättelse. Utkast nr 2 har tagits fram. 

 

 § 14  Lampa vid bastun.  Lampan är nu installerad. 

 

§  4 Ekonomi 

Klubbens ekonomi är god. Banktillgodohavanden finns i protokoll i 

klubbstugan men publiceras ej offentligt på hemsidan.  

       

§  5 Korrespondens 

- Inkommet: inget   

- Avsänt:      Länsstyrelsen Västernorrland, Viltvårdsenheten.  

                     Skrivelse angående skyddsjakt. Bilaga 1.  

 

§  6 Arbeten i hamnen   Roger A 

 Takbyte traktorskjulet. 
Taket är nu bytt på den södra takhalvan och avsikten är att fortsätta 

med den norra takhalvan nästa år. 

 

 Arbetshelg 17-18 okt. 
Bryggansvariga kallar så många som behövs för resp. brygga.  
 

Tommy Kling sänder email till medlemmarna om behov av 4+2 man 

för bygget av containertak och uppsättning av plåt på staketet. Plåt 

till staketet har kommit och virke finns till bygge av takreglar. 
   

      Rune Gustafsson meddelar VVS-ansvarig om vattenavstängning. 
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 Övriga arbeten 

Bygge av nytt skydd över vinschen är påbörjat. 

 

§  7 Erfarenheter från årets upptagningar  

   - bokning via nätet - transport av båtvagnar - annat? 

 I stort har det fungerat bra. Det var en del besvär med några båtvagnar men  

 det ordnade sig. Fortfarande finns dock båtvagnar som inte är märkta med  

 namn och tfn. 

  

§  8 Nytt avgiftssystem 

 Arbetsgruppen tittar vidare på förslaget. 

Avsikten är att styra upp arbetet i hamnen bättre. Det bör fungera så att en 

arbetsledare ger en arbetsorder där arbetsuppgift och beräknad tidsåtgång 

anges. Tidsrapporterna sparas till året därpå. 

Det blir härigenom mer arbete med arbetssamordning och bör ligga på en 

arbetsledargrupp.  
 

Arbetsledargrupp: Roger Ahlm, Rune Gustafsson, Martin Eklund och 

Morgan Evensson.  Första mötet inom gruppen den 19 okt  kl 17 i 

klubbstugan. 
                                                                                                          
§  9 Övrigt 

 -   bygge av traverskran   Folke Nyström 

Diskussion inom styrelsen om att gå ut med en förfrågan till olika 

byggföretag för att få en uppskattning av kostnaden. Det är osäkert hur 

många år mobilkranen klarar och vi bör ha en uppfattning om kostnaden och 

fondera medel för bygget. 

Morgan tar fram ett underlag som kan lämnas till företagen. 

   

 -   långliggare. Tommy Kling 

 En genomgång gjordes av de båtar som ligger på hamnplanen och inte  

 sjösatts i år. Klubben tar kontakt med berörda ägare för att höra om de avser  

 sjösätta nästa år. Som långliggare betalar man en särskild avgift. 

 

 -   försäkringsfrågor.  Tommy Kling 

 Vid VnBF:s båtdag togs frågan om försäkring av anhöriga upp. Då vi inte  

 har familjemedlemskap så kompletterade vi klubbens försäkring för att  

 täcka in även anhöriga som är boende på samma adress. Frågan som kom  

 upp var om det måste finnas ett särskilt register på anhöriga. Sten Bengtsson  

 kollar med SBU. 

 

§ 10  Nästa möte den 11 nov  kl 17 i klubbstugan. 

 

§ 11 Avslutning 

 

 
  


