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Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Per öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

2. Föregående protokoll:  

Justering klart 2018-08-20. 

3. Nya ärenden: 

 

a. Fiber till klubbhuset: Offerten vi fått dyrare än tidigare. Frågan bordläggs och så kollar vi om vi kan få 

från Jkpg sidan som inte är begränsad i hastighet. Martin.  

b. Inköp av spont: Vi avvaktar att köpa spont till kommande projekt tills vi har börjat med Habobryggan. 

Inköp av 280m balk till hammarband på Habobryggan. 

c. Skadad egendom ägd av medlem:  Conny kollar vad vår försäkring säger om detta när föreningens 

maskinist orsakar en skada som i detta fall hände vid lyft av båt med monterad sprayhood. Principiellt så 

ska båtägaren på alla sätt undvika att skador kan uppkomma varför styrelsens inställning är att vi inte står 

för någon kostnad. Upptagningsblankett kompletteras med text där mer ansvar tydligt läggs på 

båtägaren. 

Conny kollar med Dag ang skada på kärra, detta bör klubben ta på sig då vi flyttade på eget iniativ. 

d.  Användning av fast el till båtar: Ordningsstadgan gäller. 

e. Kontaktperson till arbetsråd Slipen.  Marianne tar detta. 

f. Avrapportering från kontakt mellan styrelsemedlem och arbetsråd.   

El. vissa arbeten utförs 2018 enligt mejl till Helena S 

Mark. Inget att rapportera 

Kran/Hjullastare. Renovering av skopa på hjullastare sker hos smeden i Habo. 

Bryggor. En anslutning till land behöver ses över 

Byggnader. Inget att rapportera 

VVS. Inget att rapportera 

Slipen. Följ den plan för uppläggning som redan finns. 

Klubbhuset. Städat och fint 

Traversen. Utbildning med förare har hållits, mycket bra. 

Fingal. Kontrollera djup runt bryggor och om det har rasat något. Ulrika samordnar 

Hemsidan, Rikard ej på plats, Ulrika tar frågor med Rikard 



Klubbbåtar. Några behöver plastas i vinter och därför ligga varmt/tort. Petter kollar möjligheter till 

inomhusförvaring, budget för detta 20 000 kr. 

Arbetsdagar. Arbetsdagar har fungerat mkt bra. 

g. Ärendeloggen gicks igenom. 

 

4. Ekonomi: 

Balansräkning och resultatrapport för t.o.m augusti finns, allt ser väldigt bra ut. Per håller en liten 

utbildning kring balansräkning och resultatrapport hur dessa ska läsas, 5/11 preliminärt. 

Nästa möte är avsikten att fastställa budget, Alla uppmanas kontakta sitt arbetsråd för input till 

budgetarbetet. 

 

5. Inkomna skrivelser: 

Inget. 

6. Övriga frågor: 

h. Y-bommar på Habobryggan tas upp och ska vara borta senast v45. Läggs på grusytan framför 

klubbhuset. Arbetsråd bryggor samordnar genom Petter. 

i. Mejl till medlemmar samt annons på hemsida om gamla master. Dessa ska vara borta inom 3 månader, 

sedan skrotas de. Björn fixar infon. 

j. Vi behöver kontrollera regler för räddningsstegar på bryggorna. Petter. 

k. Endast av DBS inköpt och ägd y-bom får efter nybyggnation återmonteras på Habobryggan. 

l. Ungdomssektionen vill ha 2500:- till aktiviteter i vinter, detta är helt ok. 

m. Fiksare som kommer utifrån får bli medlemmar och köpa en tagg om de vill sjösätta i Domsand. 

7. Nästa möte: 26/11, kallelse kommer 

8. Avslutning: Per tackar för visat intresse. 

 

 

 

Per Nordh    Lars Malmqvist 

Ordförande   Sekreterare 


