Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsö Båtklubb måndag 27 mars 2017
Plats: hemma hos Jenny och Johan på Torsö
Närvarande: Jan-Erik Ståhl, Robert Jansson, Ulf Tropp, Johan Eriksson, Jenny Eriksson,
Monica Didriksson samt Jan Svedberg

§1 Mötet öppnades
§2 Justering : till justeringsmän valdes Johan Eriksson och Jenny Eriksson
§3 Konstituering : vice ordförande – Robert Jansson
kassör – Jan-Erik Ståhl
sekreterare – Monica Didriksson
§4 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
§5 Medlemmar
a) Uppdatering information
• Beslut : påminnelse om Torsö Båtklubbs hemsida på årsavgiftsfakturan
årsmötesprotokoll som bilaga till årsavgiftsfakturan
årsmötesprotokoll finns tillgängligt på städdagarna
Ny medlem får stadgar, informeras om krav på försäkring och vad
andelsägande innebär

b) Arbetsdag 22 april
• Beslut : oljning av gammal brygga – Ulf fixar olja
byta spik mot skruv på ny brygga – Robert fixar skruv
virke till ”sjösättningsramp – Robert fixar virke
ev. ta ner björk vid container – Jan ansvarig
städa klubbhuset
röja vattenväxter med hjälp av flotte och lie
korv, bröd, dricka – Monica fixar
Arbetsledare för dagen är Jan och Robert

c) Översyn stadgar
• Beslut: Jan och Jenny tar fram förslag till förnyade stadgar till kommande årsmöte
d) Ansökan anläggningsbidrag
• Beslut : Monica lämnar in ansökan
e) Ansökan Grevillifonden och Hedins stiftelse
• Beslut : Jan-Erik verkställer

§6 Båthamnen
a) Riskbedömning större båtar : korta bommar – långa båtar
• Beslut : Johan kontaktar bryggleverantören för riskbedömning
b) Lägesrapport muddring : olika alternativ som finns i ansökan till Länsstyrelsen
diskuterades, avvaktar svar
• Beslut : Jan Svedberg fortsätter att företräda Torsö Båtklubb vid kontakter med
Länsstyrelsen

c) Båtskydd vid sjösättningsramp
• Beslut: genomförs på arbetsdagen den 22 april
§7 Beslutsskvalplistan uppdaterades
§8 Övriga frågor
a) uthyrning av båtplatser
• Beslut: förs in i stadgarna
b) bojar i farleden
• Beslut: Ulf beställer 10 farledsprickar
c) försäljning av gräsklippare
• Beslut: Johan och Ulf arbetar vidare på styrelsens uppdrag, inriktningspris 20 000 kr
§9 Nästa möte blir i början på september
§10 Mötet avslutades
Vid protokollet
Monica Didriksson

Justeras

………………………………….
Jenny Eriksson

……………………………….
Johan Eriksson

