ÖSTERSUNDS MOTORBÅTSKLUBB

Protokoll fört vid ÖMK:s ordinarie styrelsemöte 2015-05-05
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Dagordning
1. Föregående protokoll

Endast konstituerande protokoll från 2015-03-21 finnes

2. Medlemsärenden

Vi tappar fullbetalande medlemmar med argumentet att de redan betalar till OFBH. Styrelsens
ambition är att skapa ett mervärde för medlemmarna i form av rabatter hos olika återförsäljare.
Problemet är att återförsäljarna kräver någon form av medlemskort som i sin tur medför ökad
administration. Förslag är att trycka upp typ visitkort som vi lägger i klubbhuset. Den som är
intresserad av rabatt får komma in på ett möte och kvittera ut ett.

3. Inkomna ärenden

Inga nya ärenden har kommit in.

4.

Varvet

- Det är för närvarande kö till båtplats på varvet
- Vattnet är är fixat och pumpen lagad
- Traktorn är test-startad och smörjd.
- Möte med kajaksektionen. Intresset var något svalt. Nytt möte sammankallas för att avgöra om
vi skall ha kvar sektionen eller ej. Förslag på datum 20/5.
- Ev motion till årsmötet angående en engångsavgift av medlemmarna för inköp av ny traktor
- Förslag till nya varningsskyltar med blinkande ljus så skulle vi kanske kunna avskaffa
flaggvakterna
- Martin föreslår någon form av 'motmedel' för att vattenskotrarna inte skall kunna hoppa upp på
bryggan.
5.

Rönningen

- Ny stenkista fixad
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- Kommande vinter så har Bosse Eklund Frösö Båtklubb lovat att hjälpa oss att skriva en ansökan
om bidrag från vattenregleringsfonden för att åtgärda sättningar i stenkistorna.

6. Ekonomi
Fortsatt god ekonomi. Årsavgifterna är utskickade och börjar trilla in.
Kurt föreslår att Martin tar ut ett förskott för att täcka sommarens kostnader istället för att
redovisa varje enskilt kvitto och få ersättning. Förslaget antas.
7.

Övriga frågor
Inget nytt ang. båthus. Lacka har inte hunnit tala med kommunen ännu.
Förslag är att börja på långsidan istället för kortsidan eftersom det blir avsevärt mindre
markarbete.
Båthusgruppen måste kontakta Svelander, Jedefält, Hellman, Ljungberg och Johansson angående
flytt för att båthuset skall kunna börja byggas. Planen är att börja riva befintliga båthus för att
kunna göra nödvändiga förberedelser inför en ev. byggstart nästa vår.

8. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat. Nästa möte är 2015-08-15
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