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Ljungberg och Karin Sjögren 

 ______________________________________________________________________ 

 

§ 1 I Thomas frånvaro förklarade Janne dagens möte öppnat 

§ 2 Dagordningen fastställdes och föregående protokoll nr 4 godkändes av mötet 

§ 3 Kassörens rapport per 2017 – 10 - 24 

 Utestående fordringar               0,00 (!!!) 

  

§ 4 Status och beslut om inköp, anläggningar 

a) Hinsabryggan; Bojar kvar pga motorproblem med arbetsbåten 

b) Centrumbryggan; Inga åtgärder 

c) Notholmsbryggan; Frågan om framtida förvaltning fortfarande öppen 

d) Konvaljebryggan; Inga åtgärder 

e) Varvsbryggan; Inga åtgärder 

f) Trattströmmen; Inga åtgärder 

g) Varvsplatsen; Nya elskåp beställda, installeras under hösten 

h) Bodar och vagnar; Inga åtgärder 

 

§ 5 Vakttjänsten 

Slutlig avstämning sker i november. Ser ut att ha fungerat planenligt vid en ytlig 

betraktelse. Styrelsen beslöt att till stämman i mars presentera ett förslag på att byta 

vaktboden i Hinsaviken och istället beställa en flytande variant. Det finns en del 

alternativ på marknaden och en kostnadsram på 150 000 kronor i kommande budget 

tas upp för stämmobeslut. 

§ 6 Övriga frågor 

a) Båtupptagningarna föregående helg genomfördes effektivt och smidigt med god 

hjälp från styrelse och båtägare. 21 båtar på lördagen och 13 på söndagen togs om 

hand. 

b) Conny tog upp frågan om att tillfälligt begränsa antalet externa medlemmar då det 

är brist på bryggplatser för större båtar. Styrelsen beslöt att inte ta in fler externa 
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förutom om det handlar om små båtar med begränsat vattendjup där vi 

fortfarande har en del lediga platser i Hinsaviken och Notholmsbryggan. 

c) Beslöts att till kommande säsong klippa vassen vid landfästena på Hinsabryggan, 

Notholmsbryggan samt Konvaljebryggan.  

d) Styrelsen utsåg Klaes och Karin till representanter i samordningsgruppen för 

Evlinges föreningar. 

e) Karin föreslog att Båtklubben anskaffar en mindre ponton för uppläggning av 

kajaker och kanoter vid Hinsabryggan. I år har de legat på bryggan och en mer 

permanent lösning är att föredra. Uppdrogs åt Karin att komma med konkret 

förslag till kommande möte. 

f) På förslag från Bosse ska styrelsen på kommande möte i januari diskutera om att 

ta fram en årsplan/-er som sen presenteras för stämman i mars. Dessa ska sedan 

följas upp kontinuerligt samt ha en utsedd ansvarig i styrelsen. Conny föreslår att 

vi upprättar ett dokument över bryggornas status, t.ex. utförda kontroller och 

större arbeten. Han återkommer med förslag till kommande möte. 

 

§ 8 Janne tackade för visat intresse samt fint värdskap av Karin och förklarade dagens 

möte avslutat. Nästa möte äger preliminärt rum onsdag 17 januari kl. 18.30. 

 

Vid tangenterna  Justeras 

 

Janne Trädgårdh  Bosse Eklund 

 

 


