
PROTOKOLL I (>)
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2006-12-04 ha l vårsmöte

Nedlemsmöte
2006-11-18

Plals Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemenöte

Styrelsen samt Anders Schager och Sven Palmkvist

$1 MNets Oppnande
OrdSrande hälsade alla välkomna och $5rklarade mötet öppnat.

$2 FOreslagen dagordning
Föreslagen dagordning, vilken utsänts tillsamman med kallelsen, godkändes.

Sl V5
Jan Bergkvist valdes till mötets ordSrande och Joakim Stare till mötets ~ e r a re.

f4 Val av justerlngsm5n
Till justeringsmän valdes Aachens Schager och Sven Palmkvist

$5 Fråga om mOtets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

$6 Ekonomisk redovisning
Ekonomin är god och överstämmer med budgeten. Det finns utrymme for
sedvanlig «vsättning till konsum& muddringsbehov och eventuella stormskador.

$7 FastsNllande av avgifter
Mötet beslutade aä lämna avgifterna orörda for nästa år.

Rapporter rörande årets vakthåNning
Rapport från Kaj A: I stort sätt ingen skadegörelse, en del busliv. 13 nätter
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med en vakt och en natt helt utan vakter
Ett förslag diskuterades där avgiAen för upprepad utebliven vakthållning
inte höjs men en skrivelse bör tillställas den som uteblivit med information
om att han riskerar att bli av med båtplatsen om det upprepas.
En synpunkt, en gång ingen gång två gånger en varning och tredje gången
blir man av med båtplatsen.
Utökad information om vad som gäller för vakthållningen inför nästa
säsong.

g9 Hamnrapport
Brygga fyra åtgärdad med bland annat ny kätting.
Hamnens bänkar är reparerade.
Hygienhuset och sjöboden är målade.
De inre båtplatserna på brygga fem är bräddade.
Altanen är oljad.
Anslagstavlan reparerad.
Långvården är iordningställd.
Trappa vid klubbhuset lagad.
Y-bom lagad.
Skylt med badning förbjuden uppsatt på brygga i hanninloppet,
Brygga tio lagad med cement på ovansidan.
Fyren är höjd och kommer att målas till våren.
Muddring till våren i omfattning eAer behov.

$10 Datum för årsmötet 2007

Datum för årsmötet blir den 10 mars 2007.

$11 Sjösättning och torrsättning nästa år

Sjösättning under tre tillfällen 21/4, 5/5 och 13/5.
Upptagning under tre tillfällen 22/9, 29/9 och 12/10.

$12 Information från styrelsen

$13 Dialog, frågor/svar

Inga anmälda frågor utan dialog enligt nedan
Information Rån dykarna om säkerhet i kontakt med båtfolket. Information på
anslagstavlan samt bättre utmärkning av dykområdet med bojar och
dykflaggor.
Önskar båtfolket hjälp med mindre dykuppdrag så är det bara att &åga
dykarna.
Planering av nya båtplatser samt breddning av ett antal. Ingvar ansvarig för
en kommitté som ser över möjligheterna.
Önskemål om en Bajamaja i inre hamnen.
Önskemål on fyllning av stora piren så att det går att gå på den.
Kommunen har inte kommit med någon ändring av arrendet. Önskemål om
långtidskontrakt.
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$14 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse.

Vid rotok

Joakim Stare

Justerat
I/

,,43 
Anders Schager Sven Palmkvist


