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1 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

2 Val av sekreterare/justeringsman 

 Harald utsågs till att föra dagens protokoll. Bodil utsågs att justera protokollet. 

  

3 Föregående protokoll 

 Gjordes en genomgång av protokollet 200707 utan anmärkning.   
Beslöts att lägga aktuellt protokoll till handlingarna. 
  

  

4  Allmän info 
Prissättning 2021 
Inga förändringar beslöts.  
Knähakenfond 
Eftersom föreningen i samarbete med facken på Kemira har köpt en Askladden 435 
och sålt Rååsnipan, skall överskjutande medel från dessa transaktioner samlas i en 
fond med beteckning Knähakenfond. Medel i denna fond skall användas för underhåll 
av båten och stugan. I dagsläget finns det ca 14 kkr i fonden. 
När det gäller båten kommer den att sjösättas i februari/mars och utbildning avseende 
förarbevis planeras till mars 2020. De gamla förarbevisen gäller inte längre.  
Förlängning avtal KKAB-KIF 
Avtalet med Kemira avseende hyra och nyttjaderätt av anläggningar har förlängts tom 
2022-12-31. Huruvida det kan bli aktuellt med ytterligare förlängningar finns det i  
dagsläget ingen information om. Det som dock kan fastslås är att föreningens 
ekonomiska läge inte ger möjlighet till en ytterligare förlängning. 
Väder och redskapsskjul tennisbanorna  

 Skjulet förstördes genom en anlagd brand i början av november. Rivningen av resterna 
genomfördes i förra veckan. Det har upprättats en inventarielista samt gjorts en 
uppskattning på vad återuppbyggnaden samt införskaffande av förstörda redskap 
kommer att kosta. Föreningen har en försäkring som förhoppningsvis täcker en större 
del av detta. Vi för samtidigt samtal med Kemira om eventuell hjälp från deras sida. 
Tanken är att vi genom medlemsinsatser ska kunna bygga upp väderskyddet och 
förrådsdelen under februari/mars 2021. 
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Aktuellt status 
Bodil rapporterade om att kostnads- och intäktsutvecklingen under innevarande år är 
något bättre än 2019, vilket innebär att försäljning av fonder begränsas till 60kkr.  
Med tanke på att vårt avtal med Kemira förlängdes tom 2022 gjorde Bodil en analys 
huruvida föreningen klarar sina ekonomiska åttaganden. Förutsatt att våra 
medlemsavgifter inte förändras dramatisk och att intäktsnivån kan hållas ungefär som 
2019/20, bör vi ha möjlighet att klara den utökade tiden. Vidare är det viktigt att 
effekterna av branden inte tynger vår kassa allt för mycket.  
Resultatrapporten för perioden bifogas till protokollet. 
  
Sektionsrapporter 
-Styrketräning 
Det har skett en viss förbättring av uthyrningsfrekvensen. Konstaterades att det troligen 
förekommer att en del tränar i lokalen utan att vara medlemmar. Diskuterades hur man 
skulle kunna kommer tillrätta med detta ofog. Harald och Thomas tar fram ett förslag. 
-Fiske 
Årets avgift till Corpen kommer att flyttas över till 2021 vilket innebär en viss 
kostnadssänkning nästa år. Föreningens fisketur genomfördes i oktober med ett 
ganska hyggligt deltagande. Vädret var bra medan fiskefångsterna begränsade sig till 
sill och någon enstaka makrill. Torsken lyste med sin frånvaro, vilket innebär att 
vandringspriset stannar kvar hos Göran i ytterligare ett år. 
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Övrigt 
-Värme i klubbhuset 
Det har varit problem med fjärrvärmen i klubbhuset under hösten. En kartläggning 
visade att en del av värmerören är trasiga och inte går att byta. Man har gjort en del 
omkopplingar, dock kan det inte uteslutas att en del av elementen får ersättas med 
oljefyllda el-element 
-Försäkring lösöre 
I dagsläget har föreningen en försäkring för lösöre på ett basbelopp (48 kkr) som 
förhoppningsvis minskar våra kostnader med tanke på branden. Gjordes en 
genomgång av föreningens anläggningstillgångar varvid vi kom fram till att en ökning 
av försäkringsvärdet till 100 kkr bör vara tillräckligt. Beslöts att Bodil tecknar försäkring 
enligt detta. 
 -Föreningsvilla 
Utarbetning av ny bokningsrutin pågår. Bodil och Thomas svarar för utformningen i 
samråd med Gunilla och Easy sport.  
  
Nästa möte 
Harald tackade samtliga styrelsemedlemmar för deras engagemang under året samt 
önskade en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Enligt mötesplan hålls nästa möte 2021-02-01 klockan 16.45 i Klubbstugan. 
 
 
 
Vid protokollet                                                    Justeras 
Harald Simson                                                Bodil Pinzke 
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