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Art   STYRELSEMÖTE 

 

Datum   2012-09-17 

 

Tid   19:00 

 

Plats   Klubbstugan 

 

Närvarande: Neijbert, Claesson, Berndtsson, Olofsson, Ramberg, Gardell, Larsson 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av justeringsman 
Till justeringsman valdes Inge Berndtsson. 

 

§3 Dagordning 

Dagordning för möte godkännes. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

 

§5 Inkomna skrivelser och rapporter 

Inget att rapportera. 

 

§6 Ekonomi 
Idag finns det runt  9185 SEK i kassan. Inga obetalda avgifter eller räkningar. 

Kommande utgifter bedöms ligga runt 7000 SEK, varav 4300 SEK till Svenska Sjö som skall 

betalas den 1 januari 2013. 

 

§7 Våra lås 
Diskussion förs med en leverantör av nya lås, ytterligare alternativ övervägs. 

Beslut taget av styrelsen att ärendet tas upp under årsmöte. 

 

§8 Båtuppläggning och bryggupptagning 

Dag för denna aktivitet är bestämd till den 20:e oktober med start kl. 0800. 

Kranbil är beställd och diskussion förs om aktiviteter som bör samordnas denna dag. 

 

§9 Årsmöte 

Datum för årsmöte beslutas till onsdag 24 oktober kl. 1900. 

Ordförande redovisar läget för stadgeändringsprocessen som kommer att beslutas och 

fastställas under årsmöte. 
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§10 Underhåll och aktiviteter 
Diskussion om att medlemmar skall se till att korrekt förtöjning finns för samtliga båtar. 

Beslut att detta ärende ska tas upp som en punkt under årsmöte. 

Diskussion om att taket på klubbstugan behöver läggas om och lagning av bryggor behöver 

ske. Detta kommer att nämnas under årsmöte med förslag att skjuta på detta till våren 2013.  

 

§11 Övrigt 
Gräsklipparschema 2013 diskuterades och kommer att tas upp på årsmöte. 

Framtida behov av utedasset diskuterades och beslut togs om att nyttja detta som förråd eller 

liknande framöver. 

Uppdragningskärrans skick och framtida behov av densamma diskuterades.  

 

§11 Ordet fritt 
Inga frågor. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Roger Claesson   Anders Neijbert 

Sekreterare för mötet   Ordförande 

 

 

__________________________________  

Inge Berntsson 

Justeringsman    

 


