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Protokoll styrelsemöte 2020-12-08  

 

Närvarande: Tommy Kling, Ronny Svensson (via web), Monica Wallin, Per Eriksson,  

                     Folke Nyström, Martin Eklund och Morgan Evensson. 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 1700 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2020-11-11. 

  § 6 Arbeten i hamnen. 

 Snökäppar är inköpta och utsatta 

 Martin E kontaktar Oscar Nyberg angående elkabel som 
ligger på marken från el-centralen på baksidan av båtskjul 2. 

 Ägaren till det lilla extraskjulet har kontaktats och tar bort  

det efter vintern. 

 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§  4 Ekonomi  
 

Tillgångar på bankkonton finns i protokoll-kopia i klubbstugan men 

publiceras ej på hemsidan. 

 

 Faktureringar. 

Fakturering för ej fullgjord arbetstid och vakt har sänts ut. Det kvarstår endast 

någon enstaka faktura som ännu ej betalats. 

     

§  5 Korrespondens 

- Inkommet:  Inget  

- Avsänt:       Inget 

 

§  6 Arbeten i hamnen    

Rapport Arbetsledningsgruppen. 

 Rune Gustafsson redogjorde för arbetslistan. De olika arbetsuppgifterna är nu tids- 

satta. Därigenom har vi en uppfattning om hur många mantimmar som behövs och 

hur många medlemmar som behöver kallas vid varje tillfälle beroende på vilka 

arbetsuppgifter som ska göras.. 
 

Bygge av travers.  

Morgan Evensson har initierat förslaget om bygge av en travers, har tagit fram ett 

skissförslag, och är sammanhållande i ärendet. Nuvarande mobil-kran bedöms ha 

ett begränsat antal år kvar innan kostnader för underhåll och ev. reparationer blir 

allt för höga. Styrelsen ser bygge av en travers som ett långsiktigt bättre alternativ 

än mobilkranen. Investeringen är stor men de årliga drift- och underhålls-

Martin Eklund 
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kostnaderna bedöms vara små. Det är ett projekt som föreslås delas upp i flera 

delar och sträcka sig över flera år vad gäller både utförande och finansiering. En 

entreprenör har varit på plats och lämnat en kostnadsberäkning för en första del 

innefattande pålning, bygge av pir samt grävning. Påbörjan av projektets första del 

kan göras efter sista upptagningen 2021.  

Klubbens ekonomi är mycket god och styrelsen bedömer att projektet kan 

finansieras med klubbens egna medel. För nyttjande av traversen avses en avgift tas 

ut. Storleken på avgiften får beslutas senare men sannolikt blir den högre än dagens 

avgifter. Klubbens årliga intäkter för lyft med mobilkranen uppgår till ca 30 000 kr. 

Styrelsen ger Morgan Evensson i uppdrag att gå vidare med planeringen 

 

§  7 Skrivelse till länsstyrelsen angående skyddsjakt.  Martin E 

Styrelsen godkände förslaget till skrivelse. Tommy Kling sänder den. 
 

§  8 Förslag på avgifter 2021.  

 Styrelsens förslag på avgifter togs fram..  

 

§  9 Årsmötet   Ronny S 

Kallelse; Dagordning ; Styrelsens verksamhetsberättelse ; Ev. proposition  

om ändring av stadgarna § 4. 
 

Kallelse bör skickas före jul. Tommy Kling har kontaktat Folkats Hus och 

klubben kan hyra en stor lokal där man kan sitta med avstånd mellan 

mötesdeltagarna.  
                                                                                                          
§  10 Övrigt. 
 

 Kommunala avgifter för sopkärl. 

Besökare till badplatsen vid hamninfarten använder klubbens sopkärl. 

Efter påpekande till kommunen om detta för några år sedan så satte 

kommunen ut ett sopkärl jämte klubbens. En kontroll av fakturorna 

visar att klubben faktureras för båda kärlen.  

Martin Eklund kontaktar kommunen. 

 

§ 10  Nästa möte tisdag 5 januari kl 17 i klubbstugan. 

 

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

 

 

 

            Vid protokollet         Justeras 

 

 

 

           Ronny Svensson    Tommy Kling  

Martin Eklund 

Tommy Kling 


