Anteckningar från Årsmöte 2017-02-13
Ekonomi
Upprustning av klubbstugans kök, dusch och toalett beräknas till 100.000 kronor
Upprustning av bryggor och bommar beräknas till 100.000 kronor.
Inköp av vaktkur 80.000 kronor.
Elöversyn hamnen beräknas till 50.000 kronor
Gamla bryggor forslas bort 5.000 kronor.
Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan.
Arbetsdagar
Årets arbetsdagar är förlagda till den 20/5 kl. 10.00.
Höststädning är bestämd till den 14/10 kl 10.00.
Hamnens säsongtid är 21/5-13/10.
Parkering
Förbjuden uppställning av båtar utanför uppställningsplatsen.

Vaktlista kommer att färdigställas under maj månad. Mail och SMS skickas som påminnelse
till vakt.
Sjöbodar norra piren
Förfrågan ligger hos Lindströms bygg om att bygga sjöbodar längs norra piren. Anders Öqvist
presenterade förutsättningar och ställningstagande som måste göras.
Grannar bör kontaktas, Inredda eller oinredda bodar?, 70 meter kan bebyggas på norra piren.
Sanitetsbyggnaden
Styrelsen funderar vidare på hur byggnaden ska användas och kommer med förslag till nästa
årsmöte. RBK:s medlemmar är välkomna med förslag.
Byggnaden kommer att stå öppen på städdagen så vi kan se hur den i dagsläget är utrustad och
inredd.
Val
Årsmötet beslutade nyval och omval enligt nedan.
Ordförande 2 år
Kassör 2 år
Ledamot 1 år
Ledamot 1 år
Suppleant 1 år

Inge Persson
Rickard Pavola
Ulf Olsson
Bea Andersson
Johan Karlsson

De som har angivit e-postadress får kallelse via e-post och övriga med vanlig post. Råneå
BK:s hemsida uppdateras med kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse inför nästa
årsmöte. Info om var dokumenten finns meddelas via SMS och Facebook.
Festkommite
Följande personer ingår i festkommiten: Lena Skogkvist, Lena Andersson och Maggan
Lindgren.

Ansvarsförsäkring
Båtar i hamnen ska ha en ansvarsförsäkring. Kommer att finnas som krav i avtalet för
båtplatser. Avtalet är under framtagande.
Motion
Fråga ang. avgifter vatten och toalett/dusch.
Anslutning till vatten har en årlig avgift på 500:-, Tillgång till toalett/dusch har en årlig avgift
på 500:-, Deposition för toalett/dusch nyckel är 500:- vilket återbetalas när man lämnar
tillbaka nyckel.
Motion
Förslag från Johan Karlsson att båtplatser byggs för vattenskotrar.
Mötet beslutade att platser ska iordningställas vid norra bryggan där det är som grundast.
Motion
Fråga angående lösa förtöjningsringar tvärbryggan.
Åtgärdas på vårens städdag.

