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Rapporter
Ordförande
Informationsbilder om styrelsen att vara uppsatt inne i klubbhuset med tillhörande fotografier. Maila bild (porträtt till Kalix).
Erbjudande finns från medlem att skänka verktyg mot att detta sker på ett ordnat sätt för
verkstaden och att detta skall vara varvets verktyg som utlånas. Detta skulle då ske mot
utlånande av nyckel och kvittens. Information om detta ska ske på hemsidan
Vi kommer att byta lås på containern för säker förvaring av verktyg. Information om
detta skall meddelas. Vad som finns i containern dokumenteras med fotografier.
Skattmästare
Ny medlem som är delägare i båt ska anmäla sig som medlem
Genom skedde av kundreskontra och inga medlemmar har förfallna fakturor.
Ny avisering ska gå ut i mitten av juli med förfallodag i slutet av augusti 25/8
EF och CJB hanterar detta senast 20/7.
Köordning till vinterplatser avser från den tid man först betalade sommarplats.
Hur faktureras en vinterliggare som inte haft vinterplats. (CJB och EF utreder)
Varvschef
Var kan katamaranerna lägga sina segel. Användning av mastskjulet godkännes.
Det finns mycket upplag i bergsskärningen som måste rensas.
Även kvarvarande båt finns där som behöver tas om hand.
På östra plan finns en täckt plastroddbåt
EF kontaktar ev. båtägare vad som skall göras med detta.
Debitering ska ske av de som ligger kvar på land.
Uppmärkning av tillfälligt uppställda båtar ska ske med namn och uppställningstid.
Båt upptagen för reparation av motor. Ska vara borta till midsommar
Intendenterna
Beställning av utbyte container har skett, även byte av rostig container. Även ändrad placering av container har diskuterats.
1 (3)

Träff ske av grind och staketentreprenör.
Pris efterfrågas av elentreprenör för erforderliga elarbeten.
Pris på större flaggor som hänger i flaggstången har inkommit, likaså offert på mindre
flaggor. (totalt 5-6000:-)
Informationstavla tas fram för försäljning av flaggor (AT)
Hamnkapten
Bojfrågan klar
Flera nya katamaraner
AW ska skicka ut ett informationsbrev till de nya med katamaraner, jollar, mm om att
ordna upp området.
Ev. stängsel mot Piren. Arrendeområdet går rakt ut i bryggans förlängning.
De som har vinterplats har även plats för trailer på sommaren. Övriga omärkta trailers har
inte tillåtelse att vara på klubbens område.
Uthyrd nockplats till tävlingssegelbåt har nu anlänt. Även containerplats är uthyrd.
Avgift ska läggas upp för vinterliggare
Klubbmästare
Sekreterare
Ännu inte beställt drönarbild till infotavlan
Informationsansvarig
Websidan uppdateras kontinuerligt.
Facebooksida för ASS finns men den är inte upplagt och hanteras inte av styrelsen. Eftersom den inte stöds av styrelsen bör den läggas ned. CJB hanterar detta.
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