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Art   STYRELSEMÖTE 
 
Datum   2012-11-19 
 
Tid   19:00 
 
Plats   Klubbstugan 
 
Närvarande: Neijbert, Claesson, Svensson, Wallin, Olofsson, Gardell, Larsson 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Val av justeringsman 
Till justeringsman valdes Sven-Åke Wallin. 
 
§3 Dagordning 
Dagordning för möte godkännes. 
 
§4 Årsmötesprotokoll 
Genomgång av årsmötesprotokoll och uppgifter ställda till styrelsen. 
 
§5 Val av  
Till vice ordförande valdes Bo Svensson 
Till vice sekreterare valdes Inge Berndtsson 
Bordläggning av val miljöombud till nästkommande möte. 
 
§6 Ekonomi 
Kassör redovisar ekonomiskt läge. 
 
§7 Inkomna skrivelser och rapporter 
Ronneby Kommun-Föreningsträff 
Diskussion fördes om möjligheten att få bidrag från kommunen och Gardell undersöker 
föreningens möjligheter till detta. 
 
§8 Ordförandens frågor 
Alla protokoll klara? 
All information på hemsidan klar? 
Sekreterare får till uppgift att se över ovanstående till nästa möte. 
Beslut om vårens sjösättning? 
Hamnfogde och vice sekreterare får i uppgift att boka tillfälle för sjösättning med inriktning 
mot början av maj. 
  
§9 Ordet fritt 
Förtöjning av medlemmars båtar diskuterades och medlemmarna skall erbjudas möjligheten 
att se över förtöjningar. Förtydligande avseende detta skall skickas i samband med utskick av 
fakturering av medlemsavgift för 2013. 
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Vraket i viken togs upp som en fråga och ordföranden skall skicka en skrivelse till 
länsstyrelsen som påtalar vikten av att vraket tas bort. 
 
Information om att arbete med sponsorer pågår kontinuerligt. 
 
Behov av kommande investeringar och arbetsinsatser anses vara: 
 
Lagning av automatisk rörelsesensor 
Tak på klubbstuga 
Staket öster om klubbstuga 
Ramp  
Båtvagn 
 
 
§10 Övriga frågor 
Byte av nycklar diskuterades och beslutade togs att kassör och hamnfogde får mandat att 
fastställa vilken lösning som blir aktuell för klubben. 
 
Saxemara Båtklubb har fel adress vid internetsökningar då exempelvis på Google. 
 
§11 Nästa möte 
Styrelsen beslutade att hålla nästa möte i mars månad 2013. 
 
§12 Mötet avslutas 
Ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Roger Claesson   Anders Neijbert 
Sekreterare för mötet   Ordförande 
 
 
__________________________________  
Sven-Åke Wallin 
Justeringsman    
 


