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1. Mötet öppnas.
2. Kent går igenom föregående mötesprotokoll.
3. Kenneth redovisar sommarens kioskverksamhet. Den har gått med vinst på dryga 9000: 50 % av försäljningen har betalats med kort. Nästan ingen har utnyttjat möjligheten till
medlemsrabatten på 10 % utan har betalat fullt pris.
Vi beslutar att ligga på samma prisnivå även nästa år under förutsättningen att vi får
ungdomar från kommunen som jobbar.
4. Den gamla diskmaskinen gick inte att reparera. Styrelsen tog ett beslut på att köpa in en ny
och det är gjort. Totalt gick det på 24 000: 5. Detaljer kring uthyrningsvillkor. Om de som hyr t.ex. vill komma åt extra kyl och frys och
det innebär att sommarkioskens varor måste flyttas ska det stå i hyreskontraktet och även tas
ut en extra avgift för det.
6. Hur får vi fler att komma på våra aktiviteter? Och hur når vi ut med info om vilka
aktiviteter som är på gång till alla medlemmar? Hemsidan? Mejl? Facebook? Annonsera på
anslagstavlor? Telefon? Ohållbart att lägga lappar i allas brevlådor i alla byar. Förslag på att i
samband med utskick av medlemsavgift ställa frågan: hur vill Du bli kontaktad?
Hur återkopplar och sammanställer man detta? Styrelsen spånar vidare.
7. Ny brygga eller reparera den gamla?
Billigaste alternativet blir att reparera. Ny brygga kostar 80 000 i runda slängar.
Man kan söka bidrag via kommunen, inte så troligt att vi får något men kostar inget att
försöka. Kenneth kollar upp vad kostnaden kan bli för materialet.
Bryggan bör åtgärdas innan nästa badsäsong.
8. Smartboarden. Vi lägger ut den till försäljning och köper en White board istället. Blir
billigare i längden.
9.* Syrenerna framför inglasningen. Tas bort eller vara kvar?
Svårt att klippa gräset runt dem, bör fyllas upp med jord runt bl.a.
De får bli kvar tillsvidare.
*Gräsklipparen. Trasig tank, måste bytas. Bör även ses över rent allmänt. Kent fixar det.
*Grillplatsen. Ny cementring behövs för det första, den befintliga i mycket dåligt skick.
Daniel har en till skänks, inte ny men bättre än den som finns.
Önskvärt med bänkar runt grillringen. Måste vara fasta bänkar, inget som går att bära runt
eller elda upp(!) Styrelsen får i uppdrag att kolla runt efter olika alternativ.
*Biljardbordet. Det finns 3 köer men bara en som går att använda. "Pluppen" längst ut fattas
på 2 av dom. Rent allmänt är bordet i halvdåligt skick. Svårt att skruva fast det ordentligt när
man varvar mellan biljardbord och det andra spelet(andra sidan)
Det får vara kvar tillsvidare.
10. Nästa möte 29/9
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11. Mötet avslutas.
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