
Styrelsereferat 2021-01-18

Hej och God Fortsättning på det nya året.  Måndagen den 18 januari genomförde vi årets 
första styrelsemöte, som vanligt i dessa Coronatider i digital form. Det är ju inte som ett 
riktigt möte men vi börjar vänja oss vid formen.

Mötet dominerades av det vanliga ”grå arbetet” för att alla grenar av verksamheten skall 
rulla på. Det dyker även upp många små ärenden i en verksamhet som vår. Det är ofta en typ
av ärenden som gör att vi inte öppet vill sprida mötesprotokollen. Önskemål om 
arbetsbefrielse på grund av sjukdom eller specifika klagomål på individer är ju saker som 
måste behandlas men inget vi vill sprida öppet.

Vi börjar planera för årsmötet den 11 mars kl 18:30. Det måste i ljuset av Coronan tyvärr 
genomföras digitalt. Vi räknar med att köra samma format som höstmötet, dvs ett zoom-
möte med en förberedd dragning som vi kommer att göra tillgänglig i förväg. 
Valberedningens förslag finns på hemsidan redan nu.

Det du som medlem behöver göra för att vara med på årsmötet är att anmäla dig på den 
aktivitet vi lägger upp i mitten av februari kallad årsmöte och säkerställa att ni har en e-
postadress att skicka inbjudan till. I det mail vi skickar ut dagen före mötet finns en länk att 
klicka på för att komma in till mötet. Fungerar med både dator med högtalare eller med en 
modern telefon. Mer information kommer.

Delar av vår verksamhet ligger lite i vinteride, men mycket händer ändå. Tex på 
ekonomisidan där merparten av årets fakturor skall ut samtidigt som det gamla året skall 
avslutas och revideras.

På Klubbholmen händer det också saker. Renoveringen av klubbhuset fortskrider och även 
om man stötte på lite problem med grundstenar, murkna golv och vad det nu var börjar man
kunna se hur bra det blir.

I hamnen har vi tyvärr haft inbrott i någon båt så kolla upp att ni inte haft ovälkommet 
besök. Annars är det mest mindre jobb för att se till att allt är OK när sjösättningarna drar 
igång. Kommunen är i stort klar med dragningen av vattenledning under vårt område så nu 
kan alla komma in i sina skjul igen.

Arbete med att ta fram anbudsunderlag för spolplattan rullar också på. Jobbet, som är 
tämligen omfattande, är tänkt att göras i sommar.

Vi hade stor tillströmning av medlemmar under fjolåret och har nu en brist på båtplatser. Vi 
skall undersöka om man kan fixa lite av vegetationen i Lilla Pottan för att få till några fler 
användbara platser av den mindre modellen.



Vi har nu lagt över all administration till båtunionens system BAS. Fakturorna hanterades 
redan i fjol. Nu ligger även aktivitetsbokning etc också i det systemet. Vaktbokningen har 
redan öppnats. Prova gärna med att logga in och stäm av och rätta era egna uppgifter, 
båtdata etc. Har ni en e-postadress inlagd kommer ni att få framtida utskick automatiskt.

Med båthälsningar från ordförande Sten


