
Styrelsemöte Saxemara båtklubb 
 
Datum:  2017-03-04 
Tid:  Kl. 09.00 
Plats: Klubbstuga 
 
Närvarande: B Svensson, S-Å Wallin, R Claesson, I Larsson, P Samuelsson,  
J Ramberg, T Olsson, T Johansson, L Gardell 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet 
 
§ 2 Val av justeringsman 
Till justeringsman valdes J Ramberg 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagorning fastställs 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll 
 
§ 5 Ekonomi 
Klubben har 30 000SEK i kassan. Alla räkningar betalda. Kommande utgifter är 
arrende på 11 000 samt materialkostnader Woody på 8000 fram till idag. 
 
1500 kommer att debiteras medlemmar med båtplats i Mars. Ytterligare 1500 
kommer att debiteras till hösten. 
 
Ordföranden redovisar arbetsläge med att söka stöd ekonomiskt via 
landsbygdsrådet. 
 
§ 6 Y-bom        
Första leverans under v.12 för södra sidan och flytbryggor. Kommande leveranser är 
bommar till de stora båtplatserna på östra sidan under november/december. 
Avslutande leverans för norra sidan är beräknad till februari 2018. 
 
Arbetet som utförts har varit omfattande och det har krävts extra förstärkning av de 
liggande stolparna. 
 
Flytbryggorna skall förses med extra frigolit och påbyggnad av träram för att 
kompensera för tyngd från Y-bommarna. 
 
Ny förtöjning till flytbryggorna skall monteras. Förankring av flytbryggor skall ses 
över. 
 
Övrig diskussion fördes inom styrelsen om ekonomi och kommande arbetsupplägg 
för att hinna färdigt till sjösättning. 
 
 
  



§ 7 Övriga arbeten 
Övriga arbeten som finns att utföra är: 
 
Stugan med sliten panel på södra sidan. 
Uppförande av vägg och tak vid det öppna förrådet. 
Sjösättningsrampen. 
 
Arbete med att installera en ny vattenavstängning skall vara klart senast den 15 april 
enligt kommunens direktiv. Hamnfogde koordinerar arbetet. 
 
§ 8 Hemsidan 
Hemsidan kommer att fortsatt skötas av Inge men sekreterare skall lära sig hur man 
gör och stödja om behov uppstår. Sekreterare ansvarig för att det fungerar. 
 
§ 9 Årsmöte 
Årsmöte bestäms till den 3 maj kl.18.00. 
Sekreterare förbereder förslag till stadgeändring enligt årsmöte 2016. 
 
§ 10 Sjösättning och iläggning av flytbryggor 
Sjösättning planeras till den 5 maj eller den 12 maj kl.14.00 
 
Flytbryggorna hanteras i särskild ordning då kvaravarande arbete finns med att 
anpassa dessa till y-bom. 
 
§ 11 Övrigt 
E-post till medlemmar behöver uppdateras. 
Vattenvinda bör installeras istället för fast anslutning ut till bryggnock. 
Hamnfogde 
 
§ 12 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
Ordförande   Sekreterare  
 
 
 
 
Justeringsman 


