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1. Mötets öppnade
•

Närvarande: Kalle Winberg, Pär-Magnus Kikajon, Nino Madsen, Krister
Högqvist och John Unosson.

2. Val av sekreterare för mötet
•

Sittande.

3. Val av justerare
•

Pär-Magnus Kikajon

4. Godkännande av dagordning
•

Ja

5. Föregående mötesprotokoll
•

Se bifogat protokoll.

6. Kassör
•

Bordlägges på grund av frånvaro

7. Drift av hamnar
Rapport från driftansvariga
i. Frösöhamn
Flotten tas upp fredag morgon (27/11). Översyn av fästanordningar för
båtplatser kring alla bryggor, framförallt kring piren. Två nya ben till
landgångar skall försökas göras i år.
ii. Östersundshamn
Största skada på brygga fyra under reparation från av företag.
Därutöver kommer Nino att göra mindre reparationer som upptäckts i
samband med reparation av den större skadan på brygga 4. Styrelsen
godkänner detta.
8. Kansli/A2
•

Bordlägges

9. ÖFBH´s utveckling återkoppling från Nino.
•

Nino drog slutversionen av sitt arbete med ansiktslyftning av hamnområdet,
efter bestämt fyra månaders tid. Allt material finns digitalt upplagt på
Dropbox. Söka pengar till sjömacken via länsstyrelsen.

•

Styrelsen förlänger Ninos tid med projektet med ytterligare 4 månader.

10. Medlemsärenden
•

Platsbyte Frösön Östersund. Ja enligt begäran från Björn Bergefors.
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Incident. En medlem har snavat på brygga fyra och skadad sig och förstört sin
glasögon. Som en god gest står vi för det som försäkringsbolaget inte täcker plus
en bonus.

11. Övriga ärenden
•

Fysiska möten eller virtuella? Vi fortsätter på detta sätt, hybridvariant.

•

Uppdatering av våra kontaktuppgifter hemsidan. Gjort.

•

Svar på frågor på hemsidan, finns svar men dessa syns inte. Kiken ska göra om
hemsidan till formulär i stället så att vi inte hamnar i samma situation.

12. Nästa möte
•

Den 12:e januari klockan 18:30.

13. Mötets avslutande

Inför nya kontrakt nästa verksamhetsår.
Innehåll kontrakt

Innehåll hamnreglemente

Attityd

Bärgning

H-regalement

Sjösättning 1 juli? (dispens?)

Ansvar för infästningar i
brygga

Tvång till andrahandsuthyrning max två år

Sjösättning senast 1 juli?
(dispens?)
Djup

Du som båtägare är ansvarig för att din båtplats är
tillräckligt djup.
Båtupptagning, om inte din båt är upptagen vid visst
datum kommer vi att åtgärda detta. Vad kostar det?
Ta bort möjligheten att byta båtplatser mellan Östersund
och Frösön i framtiden.

