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Protokoll styrelsemöte 2021-01-26  

 

Närvarande:    Tommy Kling, Ronny Svensson (via web), Monica Wallin, Folke Nyström,  

                        Martin Eklund, Morgan Evensson och Rune Gustafsson. 

Ej närvarande: Per Eriksson 

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 1700 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2021-01-04 godkändes och lades till handlingarna. 

  

§  4 Ekonomi  

            Tillgångar bankkonton. Ingen större ändring sedan förra mötet. 
  

 Klubben har fått en kreditering angående sophämtningsavgifter.  

 Martin Eklund kollar upp med kommunen. 
  

 En medlem har betalat in fel belopp. Tommy Kling kontaktar. 
 

SBS svarar för kostnaden (500:-) i samband med förnyelse av behörighet 

som SSF-seglingsledare inom klubben.  

 

§  5 Korrespondens 

- Inkommet:  Inget  

 

- Avsänt:  2021-01-09 Länsstyrelsen. Ansökan om skyddsjakt. 

          2021-01-19 Brev till medlem angående synpunkter på styrelsen. 

             2021-01-26 Brev till medlem angående båtuppgifter. 

 

§  6 Inför årsmötet    

o Kallelse                                           Sänd 2020-12-23 

o Dagordning                              Klart 

o Styrelsens verksamhetsberättelse    Klart 

o Ekonomisk redovisning                  Arbete pågår 

o Styrelsens förslag på Avgifter         Klart  

o Budget      Arbetsledargruppen träffas 28 jan för framtagning av handlingsplan  

                  för driften av hamnen såsom arbetsuppgifter, uppskattade  

                  kostnader och arbetstid. Planen avses ligga till grund för budgeten. 

o Propositioner från styrelsen:  

o 1)    Ändring av stadgarna §§ 2 och 4. 

o 2)    Antagande av Ordningsföreskrifter. Uppdateras av Ronny S. 

 

              Fortfarande gäller årsmöte 21 feb men vi måste vara beredda på att   

              uppskjuta mötet igen beroende på vad myndigheterna beslutar. 

              Vi sänder påminnelse till berörda att lämna verksamhetsrapport.                                                                                            

Martin Eklund 

Tommy Kling 

Ronny Svensson 
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§  7 Övrigt 

o Tommy Kling. 

Schemat i BAS för bokning av klubbstugan behöver uppdateras. Det är 

indelat i 3-timmars perioder men ska ändras till 4-timmars:  09-13  13-17  

17-21  Dygn behålls 12-12.  Tommy uppdaterar. 
 

Vaktlogg med ny utformning har föreslagits av Tommy K.  Loggen har bl a 

förifyllda namn. Nuvarande logg medför många oläsliga signaturer mm. En 

del skriver inte ens namn eller signatur utan bara t ex ”Allt lugnt”. 

Styrelsen överväger att införa föreslagen utformning. 

 

Bilgrindens el-manövrering är ur funktion. Felande kretskortet? Det har 

varit återkommande problem med grinden. Är kostnaden för reparation stor 

så får vi överväga byte till t ex hydrualisk mekanism. Tommy sänder email 

till medlemmarna med info. Ronny Svensson lägger info på hemsidan. 

 

o Martin Eklund. 

HLR-butiken har hjärtstartare som rekommenderas av SBU. 

Styrelsen beslutar - att inköpa hjärtstartare. Martin Eklund beställer. 

 

o Monica Wallin 

Ur brandsäkerhetssynpunkt bör vi även inköpa brandfiltar. 

Styrelsen beslutar - att inköpa 2 st brandfiltar. Martin Eklund beställer. 

 

o Rune Gustafsson. 

Luftvärmepumpen har dålig värmeeffekt. El-elementen klarar upp-

värmningen men kostnaden blir säkert något högre.  

Styrelse beslutar -  att avvaktar till våren med att se över pumpen. 
 

Utbildning. Fråga om utbildning för förarbevis och VHF-cert har tagits upp 

av Lars Berntzén. Vi har ingen utbildningsansvarig men ev. kurser bör 

kunna hållas i seglings- och motorbåtskommittéernas regi. 

Rune Gustafsson kontaktar Berntzén i frågan. 

 

§  8  Nästa möte måndag 8 februari  kl 1730 i klubbstugan. 

 

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

 

 

 

      Vid protokollet       Justeras 

 

 

 

      Ronny Svensson                       Tommy Kling 

 
   

Tommy Kling 

Martin Eklund 

Martin Eklund 

Tommy Kling 

Ronny Svensson 

Rune Gustafsson 


