Protokoll styrelsemöte 01 2011
Datum: 23 mars, 2011
Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Kansliet
Närvarande
Göran Wijk, ordförande.
Kjell Bergström
Mats Eriksson
Henrik Jakenberg
Leif Nordström
Lisa Othzén
Christina Jackson
Förhindrad
Sten-Åke Holmström
1. Mötets öppnande
Göran hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt till Christina som ny
styrelseledamot. Mötet förklarades därmed öppnat.
2. Protokoll från föregående möte
Protokollet lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Leif redogjorde för föreningens ekonomi.
Fakturerade medlemsavgifter och övriga intäkter är sammantaget högre än föregående år.
Arbetet på kansliet fungerar bra.
4. Priser 2011
Prishöjning för Emmas fasta turer är genomförda. Modellen för prissättning av
beställningstrafiken för Emma och företagsaktiviteter kommer att ses över inför
kommande år.
5. Resereglemente
Förslag från AU om ett gemensamt reglemente presenterades. Styrelsen beslutade enligt
fastställt förslag.

6. Hemsidan
Nuvarande system är föråldrat och tungarbetat och en omläggning till ett modernare
system föreslås. Offert har från lokal leverantör har inkommit. Styrelsen beslutade om
införandet av en förbättrad hemsida.
7. Sjösäkerhetsdag
Planeringen inför en sjösäkerhetsdag den 11 juni i Trebo skall inledas. Mats håller i
denna aktivitet.
8. Emma
Arbetet löper enligt plan trots vissa förseningar efter vintern. Sjösättning planeras till
mitten av maj. Efter besiktning planeras Emma vara åter i trafik den 1 juni.
9. Vakttjänst
Bokning av vaktpass löper på bra. Kodlås är under installation i vaktlokalerna och nya
handlampor är inköpta.
10. Ersättningspolicy
Framlagt förslag med smärre justeringar mot tidigare beslutades att gälla från 2011.
11. Hamnvaktsbostaden i Stenbryggan.
Fiskevårdsföreningen är uppsagd från nuvarande lokal hos kommunen. Efter kontakter
med Segelsällskapet har de visat intresse finns för nuvarande hamnvaktsbostad i
Stenbryggan. Styrelsen beslutade att hyra ut lokalen till Fiskevårdsföreningen. Leif
upprättar nödvändiga handlingar.
12. Arbetssökande
Göran informerade om gällande villkor för arbetssökande från kommunens
arbetsmarknadsenhet. Beslutades att erbjuda ett fas3 arbete till en sökande under
sommaren. Placering Trebohamnen, handledare Kjell Bergström.
13. Mötets avslutande
Göran tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte 4 maj 17.30
på kansliet.

Vid protokollet

Justeras

……………………………….
Henrik Jakenberg

…………………………………
Göran Wijk

