Protokoll styrelsemöte 3, 2015
Datum: 7 september 2015
Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Kansliet

Närvarande
Henrik Jakenberg, ordförande
Kjell Bergström
Mats Eriksson
Jan Nord
Elisabeth Othzén
Nils Hagström
Johan Wijk
Mikael Rosén
Leif Sjökvist

Frånvarande
Anders Olsson
1

Mötets öppnande
Henrik hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

2

Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3

Ekonomi
Ekonomin är god och under kontroll, Janne redovisade läget.

4

Rapport från AU
Mikael Rosén försöker få en fortsättning på miljödagen.
Hamnen: Vi skall bygga ett loft i båthus 16 för att få en verkstad i Trebo.
Livbojar till hamnarna skall skaffas.

Y-bommar vid norra sidan på D-piren byggs ut i vinter om isförhållandet blir bra.
Miljöinspektionen från kommunen, vi fick några anmärkningar som är åtgärdade.
Kranarna besiktade och är godkända.
Bränsletankar besiktade och är godkända.

5

Läges info från Sektionerna
a). Segling: Aktiviteter i sommar stördes av vädret. En ansökan har lämnats till
Göransonska fonderna för inköp av 3 båtar med tillbehör för ungdomar och uppåt i
åldrarna.
b). Kanot: Haft några prova-på kvällar i våras som sedan har blivit tränings kvällar i
sommar. Storsjöpaddeln 31/8 med drygt 20 tävlande. Uppskattat arrangemang. KM har
kanotisterna haft.
c). Vattenskidor: Låg aktivitet i år. 4-5 st aktiva. Tävling 5/9 vid Vedön med 13 st
deltagare, fina förhållanden under tävlingen.
d). Motorbåtar: Lyskväll 31/8 med ca 120 båtar i eskadern efter Emma. En kanonkväll
med fin uppslutning i Bångs.
e). Emma: Bra Matroser i sommar. Stötslang monteras på Nya bryggan i Trebo. Två nya
kaptener är på gång till nästa säsong
f). Hamnar: Sommaren har varit bra. Inga stölder har rapporterats. Vakterna i hamnarna
har funkat bra. Vattenskotrarna kör för fort inom hamnområdet.

6

Övriga frågor
Henrik, Nicko och Johan på idrottsfrukost 8/9 på Jernvallen.
Henrik berättade om gruvan i Bovik som kan ställa till problem för Storsjön om man
börjar bryta malm där.
Bångs café har varit positivt. Micke är nöjd med sommaren. Micke vill gärna ”bygga”
vidare med nya idéer till kommande år. Henrik, Kjell o Janne pratar med Micke om hans
planer.
Sponsring är vi i behov av.
Johan vill att vi ska vara med vid Stora kalaset i vår.
Hemsidan bör utvecklas.
Stora strålkastarna i hamnarna ska slås på nu när det är mörkt.

Kansliet. Arbetsbelastningen stor under sommaren. En översyn skall göras till nästa år.
Rutinen kring vaktlistorna måste förbättras.
Emma tas upp den 19/9 för säsongen.
7

Nästa möte.
På Kansliet den 9/11 kl. 17,30

Henrik tackade för visat intresse och mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

............................................

....................................................

Elisabeth Othzén

Henrik Jakenberg

