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Art   STYRELSEMÖTE 
 
Datum   2013-09-17 
 
Tid   19:00 
 
Plats   Klubbstugan 
 
Närvarande: Neijbert, Claesson, Svensson, Wallin, Olofsson, Ramberg, Larsson 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Val av justeringsman 
Till justeringsman valdes Jan Olofsson. 
 
§3 Dagordning 
Dagordning för möte godkändes. 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av vårmötesprotokoll. 
 
§5 Prioriteringslista arbete och inköp  
Styrelsen gav sekreterare i uppgift att ta fram en lista med arbeten och underhåll som skall 
genomföras inom klubben och lämna en sammanställning, som skall presenteras för 
medlemmarna på årsmötet 2013. I listan skall även bedömda kostnader och prioritering finnas 
med. Lista bifogas detta protokoll som bilaga 1. 
 
§6 Ekonomi 
Kassör redovisar ekonomiskt läge. 
 
§7 Inkomna skrivelser och rapporter 
Inga 
 
§8 Båtupptagning och bryggupptagning 
Beslut om att den 12 oktober är huvuddag för upptagning med reservdag den 13 oktober. 
  
§9 Årsmöte 
Beslut om att årsmöte skall hållas den 16 oktober och anslås enligt stadgarna. 
 
§10 Övriga frågor 
Byte av nycklar skall ske och färdig lösning presenterades av hamnfogde. 
Frågor om vem som ansvarar för låda vid sjösättningsrampen. 
Gräsklippningen har fungerat dåligt i sommar. 
Information om vraket i viken. 
 
Fråga från båtklubbens närmaste granne om tillstånd avseende tillfällig uppställning av 
husvagn i samband med nybyggnation. 
Beslut om att ägare närmast båtklubben får ställa upp en husvagn enligt önskemål. 
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§11 Nästa möte 
Årsmöte 2013 enligt §9. 
 
§12 Mötet avslutas 
Ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Roger Claesson   Anders Neijbert 
Sekreterare för mötet   Ordförande 
 
 
__________________________________  
Jan Olofsson 
Justeringsman    
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Av styrelsen framtagen lista på områden som bör upprustas: 
 
LISTAN REDOVISAS FÖR MEDLEMMAR PÅ ÅRSMÖTE 2013 
 
Piren:   Ca. Kostnad:  Prioritet 
Träbeläggning    3000 Löpande 
Gjutning eller ifyllnad av av håligheter 2000 Löpande 
 
Staket: 
Staket öster om klubbstuga  1500  2014 
Staket söder om klubbstuga 1500  2014 
 
Ramp: 
Att ordna vinkel på sjösättningsramp 10 000  2015 
 
Klubbstugan: 
Byte av panel södra sidan 4000  2014 
Målning av klubbstuga 3000  2014/2015 
Vindskivor med tillhörande plåt Material finns 2013 
 
Övrigt: 
Byggande av mindre förråd för utrustning  4000  2015 
Vattenutkastare    1500 2014 
 
 
Bedömda kostnader 2014:  8500-11500 (ej löpande kostnader) 
Bedömda kostnader 2015:  14000-17000 (ej löpande kostnader) 
 


