
 
 
 
 
 
Protokoll styrelsemöte 4,  2016 

 

Datum: 7 november  2016 
Tid: 17.30 – 19.30 
Plats:  Volvo, Bilbolaget. 
 
Närvarande  
Henrik Jakenberg, ordförande 
Kjell Bergström  
Mats Eriksson 
Jan Nord  
Elisabeth  Othzén  
Rolf Jernberg 
Leif Sjökvist 
Nils Hagström 
Johan Wijk 
Bo Nilsson 
Anders Olsson 
 
 
Frånvarande 
Åke Berg 

 

1. Mötets öppnande  

Henrik hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

 

2. Föregående mötes protokoll  

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 

 



3. Ekonomi 

a).Budgetarbetet är i full gång, alla sektioner lämnar sina budgetförslag  till Jan Nord som 
sammanställer.  

b). Hamnsektionen önskar köpa in y-bommar för 250 000:- till C-bryggan i Trebo.  Detta 
godkändes av styrelsen. 

c). Ny attestinstruktion godkändes av styrelsen. 

d). Kontoplanen bantas ner till 2017. 

 

4. Jullunch. Kommer i år att vara på Trebo brygga den 7/12-16 kl. 12.00. för de aktiva i varje 
sektion.  Anmälan  senast den 30/11-16 till kansliet. 

 

5. Årsmöte  

Genomförs 20/2 2017 i Bångs med start kl. 19,00.  

Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 lämnas till kansliet senast 1/12-
2016 från sektionerna. 

Fakturorna till medlemmarna sammanställs efter årsmötets beslut om priserna och skickas 
ut i början av mars 2017 med förfallodatum 30/3-2017. 

 

6.  Nya krav på föreningslivet. 

Henrik redogjorde för nya kran på föreningslivet som signalerats. Föra att möta upp mot 
detta skall vi se över våra organisation. 

 

 

7. Övriga frågor  

a). SSS, Kjell och Jan har varit på möte med Kultur & Fritid för ansökan om bidrag till 2017.  

b). ”Hemsidan”, Bert, Marcus Rolf och Johan har haft ett möte om dess framtid och att den 
måste bli mera levande. 

c).Sponsringen måste det bli mera av, typ reklamskyltar, lysbojar/fyrar.  Johan Wijk tar med 
sig den frågan till årsmötet. 

d). Rolf Jernberg berättade att det nu är ordning och reda i  kanotförvaringen. 

e). Nicko Hagström har varit på ett frukostmöte med SISU om hur vi kan behålla 
ungdomarna högre upp i åldrarna. 



f). Emmas högtalaranläggning måste förnyas. Livflottarna ska ”ompackas” i  Stocholm av 
Viking i år. Bilbolaget i Sandviken kommer att sponsra transporten till Stockholm. 

 

 

8) Nästa möte 

Årsmöte 20/3-2017 kl 19,00 i Bångs. 

 

9.  Mötets avslutades 

Henrik tackade alla för visat intresse och mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

……………………………….   …………………………………  

Elisabeth  Othzén                          Henrik Jakenberg 


