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1. Mötets öppnade 

• Ordförande förklarade mötet öppnat: Närvarande; Nino Madsen, Bo Eklund, 
Fredrik Mörtberg, Karl Johan Winberg, Christer Högqvist och John Unosson. 

2. Val av sekreterare för mötet 

• Sittande 

3. Val av justerare 

• Fredrik Mörtberg 

4. Godkännande av dagordning 

• Ja med några små förändringar 

5. Föregående mötesprotokoll 

• Se bifogat protokoll. Godkändes 

6. Kassör 

• Möte för att diskutera kassörens roll och uppgift diskuterades. Kassörens 
uppgift är att se till att vår löpande verksamhet följer den budget som ligger. 
Förklara på årsmötet vad som är bestämt på årsmötet och hur det gått under 
året. Kassören kontaktar den som bokför (bokhållaren) för information. För 
att kunna få mer klarhet under året kan vi adjungera bokhållaren till ett 
styrelsemöte för att kunna ge en djupare bild.  

i. Beslutar så! 

• Förslag att Sandra Rundqvist AWR-redovisning sköter vår bokföring, förutsatt 
att priset är rimligt (600 kr/h) så anlitar vi henne på prov fram till årsmötet. 

7. Hemsidan 

• Kölistan bör uppdateras. 

• Informera om fågelskrämmor och sabbotage 

• Kolla protokoll på hemsidan. 

8. Drift av hamnar 

Rapport från driftansvariga 

• Frösö hamn: 

i. Problem med brygga 3 där en landgång hamnade i vattnet, fixat. En 
del kätting som är bytt. Brandsläckare finns på bryggorna men de är 
inte monterade. 

ii. Stora problem med brygga 8 och 9 när det blåser från fel håll (NV). 
Piren gör inte sitt jobb. Kan vi förlänga piren med 20 meter 
vågbrytande brygga? Nästa säsong. 

iii. Problemet med grinden till piren under sommaren. 
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iv. Landgången på brygga 4 behöver justeras 

• Östersunds hamn 

i. Strul med strömavbrott, troligtvis ett problem hos seglarna.  

ii. Problem med toaletten, ska vara fixat nu. 

iii. Fågelskrämmorna som Nino installerat är saboterat av någon. 

iv. Knas med fyren, men det är fixat. 

v. Bommen som sjunkit är på väg upp 

vi. Kedjor är bytta och andra kedjor är inventerade. 

vii. Beställt länsar för oljespill 6 till 9 stycken. Men frågan är var ska dessa 
förvaras. Kolla med SSRS. 

viii. Brickor saknas innanför sprintarna.  

ix. Kontrollmät höjden på brygga 4. 

9. Ekonomi 

• Ligger efter i faktureringen. 

10. Uppdatering av hamnreglemente inför 2022. 

• Arbetsgrupp som jobbar med detta och skall presentera detta innan årsskiftet 
utses. Kalle, Fredrik och John. (Delägare i en båt, ärva en båt/båtplats). 
Ömmande fall 

11. Medlemsärenden 

12. Övriga frågor 

• Framtidsplaner, har legat still under sommaren. 
Kommer en ritning på nytt förslag. 

• Sjömack. Vi behöver skicka in ett bygglov så fort som möjligt. 
Beslutar att skicka in ett bygglov för sjömack. 

13. Nästa möte 

•  28:e september, klockan 18:30, Goda minnens kafé, 
Samuel Permans gatan 28. 

14. Mötets avslutande 

 


