Protokoll styrelsemöte 2, 2014

Datum: 15 maj 2014
Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Bångs
Närvarande
Henrik Jakenberg, ordförande
Kjell Bergström
Anders Olsson
Elisabeth Othzén
Nils Hagström
Vejio Vähäkuopus
Leif Sjökvist
Mikael Rosén del av möte
Mats Eriksson del av möte
Frånvarande
Leif Nordström
Johan Wijk

1. Mötets öppnande
Henrik hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Medlemsavgifter, påminnelse har skickats till de som inte betalat.
Prognosen för resultatet pekar på ett minus just nu. Situationen bör hanteras genom en
strikt kostnadskontroll.

4. Rapport från AU
Henrik redogjorde för de inbrott som varit och hela den process som vi har gått igenom.

5. Verksamheten 2014
a Segling: Fråga riktas till Johan Wijk om jollen som finns i båthus i Trebo.
b. Kanot: Micke redogjorde för kanotsektionens program.
Prova på torsdag kvällar.
Storsjöpaddeln 30 augusti.
c. Vattenskidor: Nicko redogjorde för vattenskidsektionen.
Bryggan och Torpet är färdig renoverat.
Den gula stugan står på tur.
En tävling planeras första helgen i september.
d. Motorbåtarna: Anders redogjorde för motorbåtsektionens program.
Fem tävlingstillfällen planerade tillsammans med Forsbacka motorbåtssektion.
Lyskväll sista lördagen i augusti, med Emma i spetsen.
Önskemål om bättre belysning lampa vid Bångs, kontakt med vägverkerket
har tagits.
e. Emma: Leif redogjorde för Emma sektionens program.
Emma sjösattes den 10 maj efter normal vårrust.
Nya livflottar har monterats.
Försäkringarna är genomgångna.
Olle Loftman och Beatrice Hagström blir matroser i sommar.
f. Hamnar: Kjell redogjorde för verksamheten
Tommy Rydstrand började 2 maj.
Vaktsäsongen har börjat bra.
För att underlätta underhållet tas asfalten bort i hamnarna och ersätts av grus.
6.Övriga frågor.
Mikael Rosén informerade om att Seglarna och Kanotisterna har bytt plats i Bångs
för att deras verksamhet ska flyta på smidigare.
Ingen husvärd har engagerats till Bångs.
Hamnpersonalen ska i möjligaste mån hjälpa till med gräsklippning/målning av huset/
lagning av bryggan/ fixa fönstren. Koordineras med Kjell.
Vattendomen berördes.
Klarläggande av hur vattenledningen till Årsunda ligger måste göras.
Yttre piren i Stenbryggan har stadgats upp.

Veijo tar tag i följande ärenden.
Genomgång av traktorns bromsar.
Utbildning, Hamnkran och Heta arbeten för hamnpersonalen.
Hantering av två skrotbåtar i Stenbryggan.
7 . Nästa möte
17/9 - 2014 på kansliet kl. 17,30.
24/11-2014 på kansliet kl. 17,30
8. Möte avslutades och Henrik tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras /ordförande

……………………………….
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Elisabeth Othzén

Henrik Jakenberg

