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Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-02-11 Närvarande: Bengt Olof Olsson, Bernt Petersson, 

Kristoffer Malmörn, Peter Hultgren och Boddy Petersson. 

Frånvarande med förhinder: Kjell Andersson, Tommy Svensson och Mikael Petersson. 

 

 

§ 1 Vice ordf. öppnade mötet. 

 

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes 

 

§ 3 Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes  

 

§ 4                Kassörens rapport: 

                     Kassa 120.649 kronor 

§ 5                Medlemsfrågor: 

                     Nya medlemmar hälsas mycket välkomna: Peter Andersson, Alexander  

                     Kalmedahl och Kjell Åhström. 

§ 6                Skrivelser: 

                     Kassören redogjorde för stundande inskick av verksamhetsbidrag senast den  

                     2014.02.15.                      

§ 7                Adjungerad ungdomsrepresentant till styrelse: 

                     Styrelsen ställde sig positiv till förslaget med noteringen att det är värdefullt 

                     med denna möjlighet för ömsesidig kommunikation när ungdomsverksamheten 

                     växer. Sekr. sonderar för lämplig representant. 

 

§ 8               Övriga frågor: 

a) Årsmöte och sjösättning bestämdes till lördagen den 3 maj 2014 kl. 0800. 

Frågan om senareläggning av sjösättning lämnas för synpunkter till årsmötet. 

b) Inköp av ett nytt spel för uppdragning vid södra bryggnocken uppdrogs Bernt 

Petersson och Bengt Olsson. 

c) Kristoffer Malmörn åtar sig inköp av tre nya Ledlysen med rörelsevakt. 

d) Frågan om åtgärder för Norra bryggan sonderas av Bengt Olsson med bl. a. 

kostnadsjämförelse med flytbrygga. 

Frågan om frivillig arbetskraft för förbättringar ställs till årsmötet. 



e) Styrelsen beslöt avsätta 5000 kronor för stolpar och nät till förnyelse av 

staketdelen mot vår klubbgranne Eskimå. 

Arbetet planeras till sensommaren. 

f) Toalettfrågan bereds av Kristoffer Malmörn och Bengt Olsson. 

g) Tydlig information om regler i Särskilda Bestämmelser måste ges under 

årsmötet och skriftlig information till dem som sommartid har båten upplagd 

inom området. 

h) Pallningsvirket skall förvaras inom tänkt staketomgärdat område. 

i) Frågan om sponsring följs upp. 

j) Bernt informerade om diverse inköp till Optimistjollarna. Härvid 

konstaterades att slitaget blir stort med tanke på den intensiva verksamheten.  

 

§ 9                Nästa möte: onsdagen den 9 april 2014 kl. 1800. 

 

§ 10              V. ordf. tackade ledamöterna och avslutade mötet med gästabudsliknande utbud 

                      av Fastlagsbullar och saftiga Muffins varvid dästa ledamöter lämnade lokalen. 

 

 

 

 

 

 

                    Kristoffer Malmörn                                       Boddy Petersson                                                                                                                                                                                                                     

                           v. ordf.                                                            Sekr. 

 

 

 

                  

 

                 

 

 


