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1. Ordförande öppnade mötet
•

Närvarande; Nino, Kalle, Kurth och Göran

2. Val av sekreterare för mötet:
•

Sittande sekreterare valdes

3. Val av justerare
•

Kurth Wikström

4. Godkännande av dagordning
•

Klart

5. Föregående mötesprotokoll
•

Godkänt protokoll från mötet 2016 05 31. Förra mötet juni inställt.

6. Drift av hamnar
•

Frösöhamn
i. Betongblock utlagda.
ii. Bryggbyte klart brygga 7

•

iii. Tillsättning pausad pga. Situation i Ösd.

Nästa möte

iv. Landgång

Nästa möte

Östersundshamn
i. Landgångsfästet fixat på brygga 4.
ii. Skarven ej fixad på brygga 4. Nino tar detta så fort problemet
med brygga 2 är löst.

•

Rapport från driftansvariga
i. Hur löser vi att snabbt kunna nå en eller flera båtägare?
1. Listor på bryggan?
2. Låst skåp med kod?
3. Vad får vi göra?
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7. ”Bryggan” i Östersunds hamn
•

Olika alternativ diskuterades. Teorin är att bryggan har nypt fast kring
betongpelaren vilket gör att bryggan är sned och går inte att få upp
längre som läget är just nu.

•

Planen är att lossa på ringen som finns kring betongpelaren, pumpa ur
vattnet och återställa på samma vis som tidigare i år. Nino tror på den
idén och kommer att dra igång med detta så fort Yran är klar.

•

Info till platsägare. Hänvisning finns, maila till plats@ofbh.se för
evakueringsplats.

•

Kolla upp, vad har vi för försäkring? Charlie? Inför framtiden.

8. Plattstillsättningar i framtiden
•

Hur löser vi platstillsättningen i framtiden?
i. Ändra bredden på bryggor. Det finns för många platser med för
smala bredder och vi måste justera detta inför nästa år.
ii. Hur kan vi lösa de platser som flyter igenom systemet, dvs. de
platser som inte tillsätts av en eller annan anledning och kan
tillsättas med omedelbar verkan vid förfrågan.

9. Ekonomi
•

Rapport från kassören
i. Bordläggning då Charlie inte var här. Charlie meddelar att
pengar finns för att rädda brygga 4.

10. Kanslifunktion
•

A2 revision. Våra kansliärenden måste fungera under vår högsäsong, dvs.
under hela sommaren.

•

Möte med A2 för att se hur processen fungerar.

11. Medlemsärenden
•

Platsärenden; Det rullar på med platstillsättning. Medlemsärenden sköter
Henrik på A2, vilket fungerar fint när de är på plats.

12. Övriga ärenden
•

Framtidsvision/projekt
i. Peter Vomacka har fått pengar att utreda utveckling av
cykelbron.

13. Nästa möte
•

Nästa möte är torsdagen den 30:a augusti

14. Mötets avslutande
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Sekreterare:

Justeras; Kurth Wikström

Protokoll 2018-07-26

Ordförande:

