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1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Mikael 

Svensson, Johan Eriksson, Tomas Hörz, Alexander Bergvall, Jonas Jonsson och Camilla Erleving 

samt Tommy Redefalk. 

 

  

2.1 Föreslås att Jonas Jonsson jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns. 

 

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns. 

 

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 

3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.11, 4.15 och 5 utgår samt 6.2, 6.3, 6.4, 7.1 och 7.2 

tillkommer. 

 

 

3  Rapporter 

3.1 Rapport från Ordföranden 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

3.1.1 Rapport från Vice Ordföranden 

Styrelsen beslutar att:  

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

 

3.2 Kassör 

 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

 

3.3 Sekreterare 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
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3.4 Varvschef 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

3.5 Intendent 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

3.6 Båtplatsansvarig 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

3.7 Tävlingsledare 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

3.8 Klubbmästare 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

3.9 Kommunikatör 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt föra upp frågan om att möjliggöra mer än 

18 timmars bokning av arbetsplikt till nästa styrelsemöte. 

 

3.10 Ordf Ungdomssektionen 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

3.11 ESS AB 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
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4. Uppföljningsärenden 

4.1 Medlemsärenden 

Styrelsen beslutar att: 

Det uppdras till sekreteraren att meddela Jan-Olov Andersson respektive Björn Edlund styrelsens 

synpunkter/beslut i respektive fråga. 

 

 

4.2 Uppföljning ekonomi / Ekonomirapporter 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

4.3 Uppföljning kölistor Klubbholmen / Hamnen / Varvet 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

4.4 Projektplan samt ESS kalender 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

 

 

4.5 Arbetsplikt / Bokningsläget 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

 

4.6 ESS AB 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

4.7 Bryggan på Klubbholmen 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.   
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4.8 Uppföljning av möte med kommunen (enl arrendeavtal) 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.   

 

 

4.9 Uppföljning av brandsyn 

 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

 

 

4.10 Uppföljning ej betalande på varvet (skrotbåtar) 

 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt uppdra till kassören att skicka ut 

rekommenderade brev. 

 

 

4.11 Medlemskommittén / Klubbmästare 

 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

 

4.12  Genomgång av verksamhetsplaner och budget 

 

Styrelsen beslutar att: 

I princip godkänna verksamhetsplanerna (slutlig genomgång med beslut blir vid nästa styrelsemöte) 

samt att uppdra till Mikael Svensson att ta fram ett förslag till excelark att använda för timbudget. 

 

4.13 Höstmöte 

Styrelsen beslutar att: 

Uppdra till sekreteraren att tillse så att styrelsens proposition angående stadgeändring (den 

stadgeändring som beslutats en första gång vid vårmötet) publiceras på hemsidan.  
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4.14 LOVA-bidrag 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt ge Sten Stabi i uppgift att arbeta vidare 

med LOVA-bidrag för blästring av giftfärg. 

 

4.15 Miljöplan 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

4.16 SMBF Miljökonferens 26 oktober 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

 

5. Nya ärenden 

 

6. Beslutsärenden 

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik 

Nya medlemmar 

Jan Holmkvist  
 

3172 

Anna Melander 
 

3171 

Gunnar Eklund 
 

3161 

Jonny Gafvelin 
 

3164 

Per Lindström 
 

3165 

 

Avslutade medlemskap 

   Lars Jynnesjö  1036 

Lars Berglund  1636 

Björn Johansson  1147 

Kurt Frisk  1624 

Carl Axel Wadström  1177 

Björn Axelsson  1131 

Magnus Berggren  1603 

Christer Svensson  1394 
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   Medlemsstatistik 
Ej uppdaterad 
 

Styrelsen beslutar att: 

Godkänna och anta de nya medlemmarna. 

Avsluta medlemskapen för medlemmar enligt underlaget. 

Uppdra till kassören att bevaka eventuella skulder från medlemmar som avslutar medlemskapet. 

Uppdra till registeransvarig att föra i nya medlemmar i medlemsregistret och att skicka välkomstbrev 

med inloggningsuppgifter till dessa, samt att avregistrera avslutade medlemskap i medlemsregistret. 

Vaktkommittén kontrollerar att avslutade medlemskap inte har några vakter inbokade och i så fall 

stryker dessa ut vaktbokningen. Paragrafen anses omedelbart justerad. 

 

6.2 Ej målade skjul 

Styrelsen beslutar att: 

Agera i enlighet med ordförendes yrkande. Vice ordförande skriver ett förslag till brev som kassören 

efter OK från övriga i styrelsen skickar ut rekommenderat. Kontrollen utförs 1 oktober av 

båtplatsansvarig. 

 

6.3 Ej fritidsbåtar i skjul 

Styrelsen beslutar att: 

Att bordlägga frågan. 

 

6.4 Bryggan Klubbholmen 

Styrelsen beslutar att: 

Klubbholmskommittén ska hålla koll på om sprickorna i bryggan skulle bli större och/eller fler. I övrigt 

avslutas frågan om reparation etc av bryggan. 
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7 Övriga frågor 

7.1 El Klubbholmen  

Styrelsen beslutar att: 

Att utreda detta i samband med att samtliga avgifter ses över. 

 

7.2 Skjul 183 – elskåp rasat  

Styrelsen beslutar att: 

Varvschefen ser över elskåpet. 

 

8 Avslutning 

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Per Nilsson  Magnus Johansson  Jonas Jonsson 

Sekreterare  Ordförande   Protokolljusterare 

 

 

 


