
Domsands Båtsällskap 

Styrelsemöte 2017-05-29 

 

 

Närvarande: Tor Erlandsson, Mats Ohlsson, Petter Isaksson, Håkan Larsson, Ulrika Rosén, Magnus Axén, Martin 

Mellqvist, Björn Pettersson 

Adjungerad: -  

Frånvarnade: Anja Gustavsson, Fredrik Ottosson, Lars Malmqvist 

Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Tor öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte 2017-03-27 godkändes.  

 

Ärenden 

a. Allsvenskan i segling: Hoffman hoppar av sin post men Viktor Ågren fortsätter. 

Planeringen går framåt, övriga som arbetar med projektet tycker det känns bra.  

b. Kranen: Besluts tog förra styrelsemötet att kranen ska höjas 1 m. Tor har talat med grannen om 

höjningen på 1m och fått klartecken för höjning. Men nya uppgifter har inkommit från Rune att 

kranen måste höjas minst 1,5 m. Styrelsen beslutar att hålla fast vid beslutet att bara höja 1m. 

Fredrik får uppdraget att fortsätta arbetet med lösningen att köra upp kranen för målning och 

blästring till Hjo.  

c. Klubbhusbryggan: Bryggsektionen arbetar vidare och arbetet följer den plan som tagits fram. 

Vatten är framdraget och installerat. Synpunkter har framkommit att ”flytbryggan” ska förlängas, 

ca 2 m, både för jolleseglarna som önskar kunna lägga alla jollar runt bryggan samt fiskare som 

sjösätter själva. Breddning av rampen kommer inte ske i dagsläget utan skjuts på en eventuell 

framtid. Önskemål finns även om ytterligare belysning eftersom det är kolsvart där på vintern.  

 

3. Ekonomi  

Genomgång av läget med hänsyn till gjorda och kommande investeringar. 

 

4. Inkomna skrivelser 

a. Den gamla skutmasten. Klas-Peters önskar att hans skrift om masten vidarebefordras för 

publicering i Domsandsbladet. Bifalles: Petter skickar den till Gabriel i tidningssektionen.   

 

5. Övriga frågor 

a. ”Rökboden” har fått ett rejält ansiktslyft. Bra jobbat Magnus! Rök är inköpt och utbildning på den 

kommer att ske inom en snar framtid.   

b. Brandskyddspärmen uppdateras av Petter. Kommer att vara klart till oktober 2017.  

c. Styrelsen beslutar att Björn får mandat att på bästa sätt inhandla till möbler till foajén i 

klubbhuset, dock för max 15 000 kr.  



d. ”Toalettpumpen” i klubbhuset lade av i lördags.  JRAB (eller vad hette firman?) tillkallades för en 

tillfällig pumpning. Problemet löstes först under måndagen. Den pump som finns nu är till åren. 

Det var kommunen som installerade den men klubben äger den. Önskemål finns om att det ska 

vara två pumpar, en som man använder och en i reserv och att dessa ska skiftas med jämna 

mellanrum för att båda ska fungera smärtfritt. Björn ger Kjell Lindeberg, VVS-sektionen uppdraget 

att ta fram förslag på lösning samt offert för inköp av ny alternativt nya pumpar.  

e. Vaktstugan håller nu på att renoveras och arbetet går framåt.  

f. Hemsidan – Beslut togs att varje styrelsemedlem gör en kravspec på vad som hen har för specifika 

önskemål gällande program alt funktioner. Sammanställning av denna ska ske nästa styrelsemöte. 

Klubben har redan kostnadsfritt laget.se och idrott-online men ingen vet hur det fungerar och om 

det täcker klubbens behov. Martins fru arbetar o är duktig på laget.se. Hon bjuds till nästa 

styrelsemöte för att ge mer information om laget.se och idrott-online.  

g. Beslut togs att flytta de två skräpcontainern från ”Haboplanen” till baksidan av 

slipen/uppställningsplatsen på parallellt med slipen. Tanken lyftes även om att man kan bygga 

någon form av plank runt dem.  De två uppställningsplatser som kommer försvinna tror styrelsen 

kan kompenseras genom att man ställer alla båtar på uppställningsplatserna lite närmre 

varandra.  

h. Önskemål om att planera redan nu för att man ska fixa till ”Haboplanen” på höstens arbetsdag. 

Björn ber Kalle flytta containrarna, bojbryggan samt katamaranen snarast.    

 

 

6. Fastställande av nästa möte 

21 augusti 2017 kl 1800 i Domsand 

 

7. Avslutning  

Mötet avslutades 

 

 

Tor Erlandsson    Ulrika Rosén 

Ordförande    Sekreterare 


