
Referat från senaste styrelsemötet 2022-10-26

För at snabbare informera medlemmarna om vad som avhandlats på styrelsemötena ges här et kort 
referat. Hela protokollet kommer at läggas ut på hemsidan när det justerats på kommande styrelsemöte. 
Vill du veta mer om hur diskussionen gick eller vad som beslutades är du välkommen at kontakta någon i 
styrelsen.

Nu är båtarna på land och inpackade i sina kokonger av plast. Varvschefen kunde dock konstatera at det 
har blivit en sned fördelning av antalet båtar som tas upp vid den första respektve andra upptagningen (17 
vid första och 32 vid andra). Deta måste kommande år fördelas jämnare. Därför beslutade styrelsen om at 
de som ska ta upp i klubbens regi ska anmäla deta tll Varvschefen senast 1 august. Då anmäls också om 
upptagningen ska ske med masten på. Varvschefen bokar sedan in max 25 båtar per dag för upptagning och
skickar ut minst 4 veckor före första upptagningstllfället.

Utfrån det pågående arbetet med egenkontroll genomfördes, förutom det vanliga fxandet, et antal 
åtgärder på Notholmen såsom utbyte av brandsläckare, markering av återsamlingsplats mm under höstens 
arbetsdag den 22 oktober. Yterligare en arbetsdag anordnas kommande lördag den 29 oktober.

Elkostnaderna på Notholmen under den kommande vintern är et fortsat orosmoment. En översyn 

kommer at göras under ledning av Johan Knutsson. Styrelsen beslutade dessutom at säta en elmätare i 

elskåpet på klubbhuset. Tillgång tll el på Notholmen kan endast fås därifrån under vintern och då genom 

at sluta et avtal med sällskapet. Kostnaden för förbrukningen delas mellan de som slutt avtal.

Styrelsen arbetar också med at undersöka möjligheterna och kostnaderna för solpaneler på klubbhusets 

tak. Mer informaton kommer på höstmötet.

Styrelsen vill också uppmärksamma och gratulera Yoan Tomov som kom trea totalt i Smålandscupen 2022.

Nästa styrelsemöte hålls 17 november 2022.

Medlemmarna påminns slutligen om at boka in höstmötet den 20 november kl 16.
Vi ses då

Mona Åkerman
Sekreterare


