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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2022-06-09 

Närvarande: Fredrik Bergh, Tommy Lindgren, Göran Östman, Roland Holm, 
Alf Landerholm, Håkan Björk, Niklas Sandberg, Åsa Björk 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Bergh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Tidigare frågor 

Båtmotorn till följebåten är fixad. 

Gällande staket/grind till Västra hamnen så har vi fått nej från kommunen. Vi 

kommer göra ett nytt försök i höst. 

4. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är i dagsläget 105 tkr i eget kapital. 

Mindre inkomst än vanligt så här års. Kostnader har dragit iväg lite, tex reparation 

av både hjullastaren och följebåtens motor. 

5. Kommittérapporter 

Hamn: 

Fler bryggor kommer att behöva renoveras snart. 

Alla sjösättningar klara. 8 båtar ligger kvar på land. 

Låsen vid gånggrinden öppnas med tagg. Det finns dock några reservnycklar ifall 

strömmen går.  

Vid påmastning i år så lossade en mast från kroken. Båtägaren använde egen 

utrustning. Ingen person kom till skada. 

Ny säkerhetskrok köpt till mastkranen. 

 

Glipen: 

16 personer deltog på arbetskvällen på Glipen. Det som bland annat är fixat är ny 

gång på södra sidan där isen förstört, boule-planen, toaletterna och stolpar på 

bryggan som hade krupit upp. 

Nästa arbetskväll är 13 juni. 

 

Segling: 

Flera onsdagsseglingar avklarade. Det har varit flest båtar från Köping. På lördag 

(11 juni) är det Vårkappsegling. 

 

Miljö: 

Niklas har gått en rond för att se till att regler följs. Det fanns 5 anmärkningar och 

Niklas kommer mejla de personer det gäller. 
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Webbmastergruppen: 

Inget nytt. 

Ungdom: 

Rapport från seglarskolan skrivet av Madelene som ej kunde vara med på 

styrelsemötet:  

”Den 12/5 var det arbetskväll och fix med optimisterna. Några slipades och 

lackades, övriga rengjordes. Inbjudan skickades ut till medlemmar och 

publicerades på föreningens och kommunen hemsida. Seglarskolan har nu haft 

två träffar 2/6 och 7/6 (2 barn vid 1:a tillfället och 4 barn vid 2a tillfället). Nästa 

gång blir den 14/6 innan uppehåll till augusti. Till den 14/6 skulle vi behöva 

ytterligare en ledare då Fredrik har förhinder och Anders har hoppat av. Hör av er 

om ni har något tips på ledare.  

Seglarskolan fortsätter igen i augusti”.                                                                              

6. Medlemsärenden 

Inget nytt. 

7. Inkomna skrivelser 

Inget nytt. 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

9. Nästa möte 

Tisdag 23 augusti kl 19:00. 

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

10. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Efter mötet hade styrelsen en traditionell ”sommaravslutning” med sill och potatis. 

 

 

Vid protokollet:  Justerare: 

   

   

Åsa Björk  Fredrik Bergh 

 


