
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 01 2012 
 

Datum: 27 mars, 2012 

Tid: 17.30 – 19.30 

Plats: Kansliet 

 

Närvarande 

Göran Wijk, ordförande. 

Kjell Bergström 

Mats Eriksson 

Henrik Jakenberg 

Leif Nordström 

Lisa Othzén 

Anders Olsson 

Johan Wiberg 

 

Förhindrad 

Karl-Gösta Naenfeldt 

Mikael Rosén 

Carl-Åke Nilsson 

 

1. Mötets öppnande  
Göran hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt till Anders och Johan som 

nya styrelseledamöter. Mötet förklarades däemed öppnat. 

 

2. Protokoll från föregående möte 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi 

Leif redogjorde för föreningens ekonomi.  

Fakturerade medlemsavgifter och övriga intäkter är sammantaget något lägre än budget 

men i samma nivå som föregående år. 

Betalningar har börjat komma in. Utbetalningar är hittills på en säsongsmässig låg nivå. 

Bokningsläget avseende Emma är god. Första körning är planerad till 15 maj. 

Mycket arbete på överbyggnaden återstår och avslutande målningsarbete är 

väderberoende. Emmakommitten uttrycker viss oro för tidplanen. 

 

 



4. Investeringar 2012 

Arbetet med bryggan på D-piren har startat upp men måste av olika skäl flyttas till nästa 

vårvinter. Detta kommer inte i att påverka totalkostnaden i något väsentligt avseende. 

Bryggan på Gösholmen är klar, kostnaden understiger beslutat anslag. 

Underlag för den av Vattenskidsektionen begärda startbryggan saknas i dagsläget. 

Kostnaden för överbyggnaden till Emma är budgeterad till 50.000, prognosen indikerar 

att utfallet blir i samma nivå. 

 

5. Rapport från AU 

På förekommen anledning har frågan om kollektivanslutning av Segelsälskapet 

diskuterats. Ett beslut om en anslutning till Svenskt Näringsliv fattas efter att frågan 

ytterligare har beredits. Leif undersöker vad en anslutning till Svenskt Näringsliv kan 

innebära. 

 

Anders tog upp betydelsen av riskanalys i samband med utförande av arbeten.  

 

6 Verksamhetsplan 

Motorbåtsektionens initiativ till en navigationskurs har mötts av ett svalt intresse. 

En påminnelse skickas ut av Lisa via mail. 

 

6. Hundraårsjubiléet 

Arbetet med jubileumsboken drivs vidare. Texter produceras på många händer som 

sammanställs av Frille Eriksson. 

Bildmaterialet är i dagsläget tunt. 

 

7. Nästa möte 

Den 24 maj. 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

……………………………….  ………………………………… 

Henrik Jakenberg     Göran Wijk 


