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Dagordning 

 

• Öppnande och fastställande av dagordning 
 

Föregående protokoll Gicks genom och lades till handlingarna 
 

• Nya ärenden  
A. Stadgar: Styrelsen har tittat på klubbens stadgar och jämfört med förslag vi hittat 

på nätet. Styrelsen bedömer att stadgarna  fyller sin funktion som de är.  
B. Habobryggan: Vi väntar svar från leverantör av sponten. 
C. Fönsterbyte: Beslöts avvakta med detta till ett framtida större beslut om 

renovering av klubbhuset. 
D. Ungdomssektionen skyltar är klara och uppe. 
E. Rabatt hos Hydroscand på slang. Styrelsen bildar en grupp som tittar på vilka 

företag som kan vilja stötta klubbens medlemmar med rabatter eller dylikt på sina 
produkter. 

F. Valborg. Sedvanligt valborgsfirande på klubben. Talarstolen är ledig för hugade 
frivilliga. 

 
 

• Fasta ärenden 
1. Ekonomi. Investeringsbidrag på drygt 200 kkr är sökt och beviljat.  
Investeringar och utgifter ser ut att överskrida intäkterna   
 

2. Inkommna skrivelser 

Gamla vaktstugan. Ansökan om att få bedriva caféverksamhet har inkommit till 
styrelsen. Marianne tar en kontakt med kommunen om vilka aktiviteter som är möjliga 
i nämnda stuga. 
Dieselpumpen. Per kollar med Tor om status på självtankning etc. 
Bryggloppis. Ungdomssektionen tittar på om det är möjligt att anordna en loppis på 
alla gamla båtprylar man sparat på sig genom åren. 
Belysning i samband med nya klubbhusbryggan. Håkan informerade om de planer 
som finns för belysning av brygga, gräsyta och parkering. Helena inventerar befintlig 
belysning mot stranden. Totalbedömning görs av behovet tillsammans med Håkan L. 
 

3. Övriga frågor 

Ny avloppspump köps.    Mark? 
Ny Yamaha 50hk inköpt av Mascot motor.  Leo 
Beslöts utföra utbildning av traverskranförare.  Petter 
Beslöts sätta upp stege med ryggskydd på traversen. Petter 
 

4. Fastställande nästa möte 

Nästa möte 7/5 Kl 18:00 Klubbhuset 
 

5. Avslutning 
 

 

 

Sändlista  

Uppdrag  Namn   
Ordförande  Per Nordh   
Sekreterare  Lars Malmqvist     



 

Kassör   Conny Andersson    

1:e Hamnmästare  
1:e Vice ordförande Petter Isaksson  
2:e Vice ordförande Håkan Larsson   
   Anders Hoffman   
Klubbbmästare  Ulrika Rosén   
2:e Hamnmästare Martin Mellqvist  
   Magnus Axén   

Suppleant  Leo Mörtsell   
Suppleant  Helena Stenow  
Suppleant  Marianne Sölvebrandt    
Suppleant  Richard Lundgren  

 
 


