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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2022-05-03 

Närvarande: Fredrik Bergh, Jonas Lindgren, Tommy Lindgren, Göran Östman, 
Roland Holm, Alf Landerholm, Reijo Perälainen, Håkan Björk, Åsa Björk 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Bergh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Tidigare frågor 

Jonas och Roland har tittat på olika alternativ för beställning av klubbkläder. 

Jonas har bland annat kontaktat Torshälla SS för att höra vad de har för 

klubbkläder. Reijo ska kolla med Pops i Arboga. Inget är bestämt än utan flera 

personer fortsätter att kolla alternativ och priser så återkopplar vi via mejl.  

4. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är i dagsläget 170 tkr i eget kapital. 

5. Kommittérapporter 

Hamn: 

Två sjösättningstillfällen är genomförda. Det är dock många båtar kvar som ska 

sjösättas så eventuellt kommer det bli ett extra tillfälle till detta. 

Eluttag uppsatta på stolparna på nya bryggan. 

Gångjärnen på grindarna är utbytta. 

Båtmotorn till följebåten måste fixas. Kostnad för detta är från 29 tkr. 

Hjullastaren har gått sönder. Den har reparerats och det kommer en kostnad för 

detta. 

Krister Henriksson ska hjälpa till med el-inspektion i hamnen.  

Det finns fortfarande lediga platser i hamnen. 

Grind till västra hamnen ej klart än. Håkan kollar vidare på detta. 

 

Glipen: 

Det har varit inbrott på Glipen och batteriborrmaskin, radio, batteriladdare mm 

stulet. Tjuvarna har dock inte haft sönder något.  

Den nya kaminen är snart installerad och redo att användas. ”Prov-eldning” 

kommer ske före första arbetskvällen på Glipen. 

Det är en stor björk och några till träd som har vält på Glipen. Vid betongbryggan 

vid borden har stolpar krupit upp så bryggan är sned.  

 

Segling: 

”Regelkurs segling” i Kungsör 220504. 

Första onsdagsseglingen 220511.  
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Miljö: 

Tidigare beslut i kursiv text: 

Beslut: Båtar som ej har godkänd bottenfärg får inte förvaras på hamnområdet. 

Beslut: Båtar som ej har godkänd bottenfärg får inte tvättas på land vid 

hamnområdet. (Vi hänvisar till spolplattan vid Schelins). 

 

”Kompletterande/nytt”: Beslut: Om medlem köper ny båt med ej godkänd 

bottenfärg så får denne lyfta upp båten på land. Båten får dock ej tvättas på 

hamnområdet och den måste åtgärdas innan den får sjösättas igen. 

 

Webbmastergruppen: 

Nya BAS är ännu inte i drift så vi har kvar den gamla tills vidare. Det har alltså 

dragit ut på tiden. Reijo återkommer om utbildningar (enligt tidigare protokoll) när 

nya BAS är i drift. 

Ungdom: 

Inget nytt.                                                                              

6. Medlemsärenden 

Inget nytt. 

7. Inkomna skrivelser 

Inget nytt. 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

9. Nästa möte 

Torsdag 9 juni kl 19:00. ”Sommaravslutning” med sill och potatis. 

Kommande möten: 23/8, 4/10, 1/11, Årsmöte 23/11, 6/12 

10. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justerare: 

   

   

Åsa Björk  Fredrik Bergh 

 


