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Styrelseprotokoll No 6/2018

Ndrvarande Rickard Sommarin (RS), ordf
Susanne Thom6e (ST)

Christer jakobsson (CJ)

Micke Kristensson (MK)
Bcirje Svensson (BS)

PerJonas Quist (pJe)
Ann-Kristin Olsvold (AKO)

Rodika Klinge (RK)

Ruben Alerstedt (RA)

Ovriga
nirvarande Peter Larsson (PL)

J6rn Plato {JP}

Adjungerad

Ljunghusen 2018-08-27

Vid Pennan Christer Jakobsson (CJ)

1. Miitets iippnande
Ordforanden hilsade alla vSlkomna.

2. Val av justeringsmfin
Tilljusteringsmdn valdes AKO och RA.

c/



3. Godkdnnande av dagordning
Godkdndes dagordningen.

4. Fiiregiende protokoll
FOregiende protokoll godklndes.

5. Kassiirens rapport
Bokforingen ford tom 10 aug 2018. Alla bankkonton avstdmda. Gdstbitsintiikterna 480 000

kr tom L0 aug 2018. Alla lonekostnader dr i stort sett enligt budget. Nasta rapport kommer i

september 2018. , i

6.'Pe tapeten"
- Seglarskolan. Kritik har inkommit mot skicket pi bli C 55a. Diskuterades ansvaret for

bfltarna. Diskuterades rutiner for skolan. Ca 35 elever deltog i ir och det finns minga bra

minnen och ett fital negativa. Flera goda erfarenheter har gjorts infor ndsta ir.
Konstaterades att ungdomarna 5r vir framtid. Checklista fdr underhill och handhavande av

klubbens bfltar upprdttas infor 2019. lntresserade medlemmar sokes. Fdrslag onskas till

nistkommande mote. Mail skrivs till medlemrnarna.

- Uthyrning klubblokal. Fr8gan om avgift/deposition skall behandlas av irsmotet. Uthyrning t rn/e^
skal!6ke l juni- 15 augusti. Alkoholfir inte finnas i olista skAp eller utrymmen. a -1f
- gotforing. AKo hjdlper till pi timbasis. - -r/
- Sommaren har forflutit bra pi hamnkontoret med stor hjdlp av RS, RA, JP med flera. Dock v
har stidningen av toaletterna fungerat diligt. Vidare har vi haft problem med lSskoderna.

- Diskuterades problemet med att alltfor tunga bitar fortojer vid flytbryggorna'

- Hamnvdrdarna. Ett par har fungerat bra, andra diligt. RS pratar med Martin E.

- PJQ borjar 10 september 2018 som hamnkapten.

- H6stens m6tesdag ar 24/9,22/tO, tUl,t {atlt klart inf6r hdstmdte}, hdstm ole 29/!1', t7ltz'

7. Rapport frin kommitt6erna.

Ungdomskommitt6n. (styrelsen samfdllt) Ansvarig saknas alltjdmt. Verksamhetsberiittelsen,
, 'budget, verksamhetsplan mm mSste i avsaknad av ansvarig bli desamma f6r 2019 som f6r

2018. Utveckling av verksamheten fir ansti till dess ny ansvarig har tilltritt. Styrelsen

tacksam for ST's utmdrkta utvecklingsarbete under sju ir. Viss kvarstiende trdning sker

under slutet av augusti.

Fest- och utbildningskommitt6n. (BS) Samma planer for 2019 som infor 2018. Endast HLR-

utbildning forekom 2018. Flera uppslag inf6r 2019 bearbetas.

Hamnkommitt6n. (MK) Bra respons p6 mittpilar vid H-bryggan. Mycket arbete pi bryggorna

till h6sten. Grdnmirkning miste forbdttras. Privat fdrmedling/utlSning av lediga platser ej

tillitet. Tillsyn/underhill/rengciring av bitar och fortojningar miste fdrbdttras. FAnglinor fAr

ej l6pafrin pilartill H-flytbrvggan, endastfrin yttre pilartill de nya mittpilarna. Extern

k6listeplats bdr kosta 500 kr per dr. lntern kanske 300 kr per 6r. Problem med brunnen vid

husbilplatsen. Problem med rAttor miste 6tg*rdas. Bittre fdrbudsskyltning 6nskvirt p6 pir

fl'Y



och p6 bryggorna mot elcyklar, mopeder mm. Biittre skyltning till betalautomat onskvdrt.
Diskuterades principer for k6platser och tilldelning. lnformerades om SFV's planer f6r
kanalen. lnget'aktuellt f n. lnformerades om forb5ttringsplaner fdr kassunerna med
berdknade kostnader pi 210 000 kr per st (2st). Diskuterades hur depositioner kan anvindas
for bibehillande av bitplatser i kanalen m h t SFV's planer. lnformerades om och
diskuterades behov av lastare fdr underhill av hamnen mm med beriknad kostnad av ca
200 000 kr inkl moms. Beslots att kopa traktorn/lastaren for angivet pris.

Fastighetskommitt6n. (BK)Allt arbete var klart med restaurangen 20 juli 2018. Beslots att
besiktningsmannens faktura p5 ca 17 000 kr skallvidaresindas till restaurangen.

8. Hamnkaptenens rapport

F6rekom inte.,

9. Ovrigt

Fdrekom inte.

10. Avslutning
Motet avslutas.

Justerat

\ra-n

Vid protokollet
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