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Text

§ 15
Mötets
Öppnande

Vice ordförande Björn Almgren hälsade välkommen och förklarade klubbmötet öppnat.
Ordinarie ordrörande hade förhinder på grund av arbetet.

§ 16
Dagordning

Föreslagen dagordningen godkändes utan ändringar.

§ 17
Val av
sekreterare

Till sekreterare valdes Bo Nilsson.

§ 18 Val av
justerare

Till justerare och tillika rösträknare valdes Björne Kölvik och Lars Carlsson.

§ 19
Rapporter

Lars Carlsson rapporterade från arbetsdagen då vi var 22 medlemmar som städade
klubblokalen och området, samt målade största delen av verkstadsbyggnaden.
Nästa arbetdag är den 13 juni kl 18, då med mycket trädgårdsarbete och fortsatt målning.
De som önskar återbetalning av arbetsplikten måste själva aktivt meddela Jan Larsson.

§ 20
Ekonomi

Margareta Wallin rapporterade att det på kontot är ca 113 000 kr men att det finns
fakturor på ca 27 000 kr, bland annat från sjösättningen på Herstaberg.
Ca 20 medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgiften som är påminda.

§ 21
Detaljplan
Lindö NSK

Detaljplanen diskuterades och nu är det aktuellt att planen ska beslutas. Mötet mellan
kommunen och de aktuella båtklubbarna blev inställt så läget är oklart.
Styrelsen har som motförslag beslutat att vi ska göra en framställning om
fastighetsbildning av vårt nuvarande område.

§ 22
Bryggan

Jiri Matys rapporterade att det i dagsläget finns sju platser kav på bryggan. Det finns
båtar som ligger fel och det råder oklarhet om vilka ytterligare medlemmar som önskar
plats.
Till hösten ska hål och ojämnheter i betongbryggan lagas och skarverna åtgärdas.

§ 23
Fastigheten

Flottans män flyttar in i klubblokalen under hösten och hyran är beslutad till 1500 kr i
månaden. De har ungefär ett möte per månad.
Lars Carlsson informerade att köksgolvet behöver bytas och att hall och toaletterna
behöver upprustas.

§ 24
Torbjörn Lindqvist rapporterade genom Bo Nilsson att det blir jolletävlingar i hamnen
Ungdomssista helgen i maj för optimister och E-jollar.
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§ 25
Kappsegling

Text
Anders Sjöborg rapporterade att tisdagsseglingarna pågår och två seglingar är avklarade
med sex deltagande båtar i varje. Tre tisdagsseglingar återstår.
Svinstaköret den 22 maj, S:t Annaregattan den 11 juni och Kajsa Blås den 25/9.
Det behöver göras mer reklam för seglingarna så att fler seglare deltar.
Anders efterlyste någon form av formulär på hemsidan för anmälningar till seglingarna
och det bestämdes att han tillsammans med Jan Tellgren och webmastern utformar det.

§ 26
Medlemsfrågor

Ytterligare tre nya medlemmar är invalda, Andri Gurtow, Martin Andersson och Joakim
Lindvall.
Det diskuterades att nya medlemmar ska få ett välkomstmail från klubben när de har
fullgjort betalning av medlemsavgiften. Styrelsen utformar det.

§ 27
Övriga frågor

Det konstaterades att utskicket av NSK-Nytt och kallelsen till klubbmötet med e-post inte
fungerat till medlemmarna och att vissa trots anmäld e-postadress fått det som brev.
Björne Kölvik framförde en fråga till styrelsen om möjligheten för Flottans män att
uppställa torpeder, minor och kanoner på vårt område. Styrelsen behandlar frågan och
lämnar svar.
Det påmindes också om fikat den 6 juni kl 15 på klubbens 92-årsdag.

§ 28
Avslutning

Mötesordförande Björn Almgren tackade och förklarade klubbmötet avslutat.

Bo Nilsson
Sekreterare

Justeras:
Björn Almgren
Mötesordförande

Björne Kölvik
Justerare

Lars Carlsson
Justerare

