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Protokoll styrelsemöte 2021-02-08  

 

 

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: 1730 

 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes.                                                                              

Martin Eklund ersätter Per Eriksson.  

 

§  3 Föregående protokoll 2021-01-26. 
 

 §  4. Ekonomi 

        Kreditering angående sophämtning. Beloppet bör vara högre. Vi     

        avvaktar nästa faktura för att se om vi får kreditering även där. 

 

  Det felaktigt inbetalade belopp från en medlem är reglerat. 

 

 §  7.  Övrigt 

   Tidsperioder för uthyrning av klubbstugan. 

  Ändringen är införd men dygn är nu satt till kl 13 - 13 vilket bedöms  

         vara lämpligare. 
 

  Elmanövrering bilgrinden.  

 Fortfarande oklart vad totalkostnaden blir för byte av kretskort. Vi 

        avvaktar besked från leverantören. Alternativ med hydraulisk  

        manövrering kostar mellan 8 - 9000 kr.  

 

 Utbildning. Lars Berntzén är villig att ta hand om utbildningsfrågan  

 inom klubben. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§  4  Ekonomi  

 Tillgångar bankkonton.  

 Ingen förändring sedan förra mötet. 

  

§  5 Korrespondens 

- Inkommet:  Inget  

- Avsänt:       Inget 
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§  6 Inför årsmötet  

 Restriktionerna med anledning av pandemin är förlängda och vi kan inte  

 genomföra årsmötet 2021-02-21 som planerat. 
 

Styrelsen beslutar  

-   att skjuta på årsmötet men inget nytt datum fastställs.  
 

Förhoppningsvis kan vi genomföra årsmötet i mars men vi avvaktar 

myndighetsbeslut om restriktioner. Vi lägger information på hemsidan 

och sänder email till medlemmarna. Propositionerna sänds till 

medlemmarna. 

 

 Bokning av lokal.  

Vi håller löpande kontakt med Folket Hus. 

 

 Kallelse         Sänd 2020-12-23   Ev. ny kallelse med propositionerna. 
Se ovan. 

 

 Ekonomisk redovisning.  
Klart. 

 

 Budget 

Budgeten med sammanställning av styrelsens förslag till kostnader för arbeten, 

investeringar mm är klar. 

 

Dessutom har arbetsledargruppen tagit fram en kostnadsberäkning för traversbygge 

tillsammans med förslag på uppdelning av projektet i deletapper under tre år.  
 

- Etapp 1  2021. 

Delning och flytt av 300-bryggan. Pålning för traversbygge. Omdragning av el till 

300-bryggan. Tidsåtgång ca 395 tim.  

Kostnad etapp 1: ca 140 000 kr.  
 

- Etapp 2  2022. 
Flytt av 100- och 200-bryggorna samt utflyttning av 300-bryggan. Kostnad kätting 

ca 50 000 kr. El-dragning till traversen. Tidsåtgång ca 530 tim. 

Kostnad etapp 2: ca 90 000 kr.  
 

- Etapp 3  2023. 

Inköp av 15 tons travers ca 160 000 kr. Höjd över mark ca 8 m.  

Grävning och gjutning av markplatta och infiltrationsbädd. Kostnad ca 50 000 kr.  

Strävor och balkar 20 000 kr. Tidsåtgång ca 150 tim. 

Kostnad etapp 3: 230 000 kr.  
 

Totalkostnad för bygge av travers ca 140 000 + 90 000 + 230 000 = 460 000 kr. 
 

Folke Nyström kontaktar kommunen och ev. länsstyrelsen för att höra 

vad som gäller angående bygglov och muddring in till traversen. 

 
Folke Nyström 

Ronny Svensson 
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 Propositioner från styrelsen:  

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

o 2)    Antagande av Ordningsföreskrifter. 

                 Se ovan. 

                                                                                                          

§  7 Övrigt 

 Martin Eklund.  

Hjärtstartare är inköpt och finns nu i klubbstugan. Brandfiltar inköps av 

Martin inom kort. 

 

 Tommy Kling. 

En f d styrelsemedlem som uttryckt kritik mot styrelsen har tillskrivits och 

ombetts komma med konkreta uppgifter om vad kritiken gäller. Inget har 

därefter hörts från medlemmen.  

Tommy tar fram utkast till nytt brev. 

 

Rune Gustafsson. 

Golvet i klubbstugan behöver rengöras och behandlas ett par gånger varje 

år. En medlem har erbjudit sig att göra detta mot kostnaden för medlem-

skap. Styrelsen beslutar att anta erbjudandet.  

  

§  8  Nästa möte tisdag 9 mars 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 


