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§1) Ordförande hälsade den lilla skara (9st) som uppmärksammat kallelsen välkomna, och
       öppnade mötet.
§2) På frågan om mötet var behörigt utlyst svarade mötet samstämmigt : JA!
§3) Dagordningen godkändes av mötet.
§4) Till ordförande&sekreterare för mötet valdes sittande, Ture Forsell & Rolf Sahlberg.
§5) Till protokolljusterare valdes: Staffan Asplund & Håkan Eriksson.
§6) Protokoll från årsmötet 2014 gicks igenom och godkändes av mötet.
§7) Ekonomiskt ligger vi på plus vid årets slut, ekonomin är stabil.
§8) Budgetarbetet för 2015 skall snart påbörjas, Inga stora investeringar i sikte, bara löpande
      underhåll. Bidrag som inkommit till Tank&Sanitets station uppgår till 100.000 kr!
      Förslag om ev. ändringar angående medlemsavgifter kommer att läggas från styrelsen
      till årsmötet.
§9) ”Marina 2015” I och med att ABB stoppade arbetet med Tankstationen, så stod det stilla
      ett tag, sedan dess har ABB&Kommunen kommit överens om att ABB ansvarar för Parkeringen
      och kommunen ansvarar för vägen ner till Lyviks-piren(båtiläggnings-platsen). När
      anläggningen är besiktad och klar (av räddningstjänsten) skall anläggningen(tank&sanitet)
      köras igång före vintern. Sten-muren som planerades i Badhus-hamnen slopas.
      Invigning av ”Marina 2015” kommer att ske till sommaren 2015!

      Lövön : Bryggan vi fått av Vattendraget ligger på öst-sidan, gamla bryggan (framsidan)
                    skall renoveras, På önskelistan: Bastu- fixning av stugan. Förslag kom upp om att
                    köra ut planerade Grill-platsen (som skulle placeras vid kanalen innanför båt-husen)
                    till Lövön. Gula Båthuset är inköpt och skall användas till metall-arbeten (kättingar &
                    dyl.) med arbetsbänk. skall även snyggas upp utvändigt till sommaren. Åsikter om att
                    båthuset brevid ”Gula” behöver uppsnyggning uppkom.
      Lyviken-Varvet : Städning & uppsnyggning av Klubbstugan behövs, och förlängning av
                                  sjösättningsbryggan.
      Badhushamnen: På F-bryggan skall kottlar svetsas på och brädor läggas ut. Ett båthus
                                   är murket och schabbigt och bör rivas! Mötet beslutade även att flytta ut
                                   grill-anläggningen till Lövön(bör gå att dra på isen och placeras vid bryggan
                                   på framsidan, med bastu?)
      Sponsring : +-0 Dock behöver F- bryggan huvudsponsor (KP?)
§10) ”Vattendraget-Alliansen”  skall läggas ner vid års-mötet i april. Tillgångarna delas upp bland
                                                     klubbarna (100.000) LMK har fått arb.pråmen! Muddring vid 
                                                     Stensbo-noret verkar ej bli av.
§11) Till verksamhetsansvariga valdes: Vice sekreterare: Tapio Värjö, Hamn/upplagsfogde
         Lyviken: Kalle Drakos, Hamn/upplagsfogde Badhushamnen: Jan Rusback. Varvsfogde:
         Håkan Eriksson, Lövö-fogdar: Staffan Asplund-Mauri Virtanen. Sjösäkerhets-ansvarig:
         Tapio Värjö, Sponsrings-ansvarig: Hans Forsling.
§12) 2015  firar Finnmarksturen 25 års jubileum! Och vi tycker att det bör firas med jippo i 
        hamnen.  De bör kontakta LMK för kollationering angående jippot! Väsmans-dag 2014
        blev en stor succe´och följs upp med Väsmans dag 2015 beslutade mötet..



§13) Övriga frågor: Ordföranden föreslog att Ove Wetterskog skall bli ansvarig att sköta tank-
                                  anläggningen vid Lyviken, vilket godtogs av mötet.
         Änder i Båthushamnen(bryggorna) : Kalle Drakos har införskaffat högtryckstvätt, 
         Det verkar svårt att störa bort änderna! Förslag uppkom om att anlägga en konstgjord
         ö (på flotte) nere vid Räddningstjänst-sjösättnings platsen Men viktigast av allt är att 
         skyltar sätts upp om att matning av ändor(er) är strängeligen förbjudet och kommer att 
         beivras! Förslag om plastugglor på pålar på bryggorna ventilerades också, Ture (ordf.)
         kontaktar kommunen angående skylt-uppsättning vid stranden, badhushamnen..
         Roddbåten som vi alla använder för diverse jobb vid våra bryggplatser bör enligt
         Jan Rusback bytas ut, mot en i alluminium, Kalle Drakos är villig att skänka en 2.5 hästars
         utombordare till flytetyget! alla reste sig och applåderade!
         Kvarvarande priser från kistan ”årets båt-klubb” bör göras av med vid års-mötet 2015.

         Hem-sidan: Sköts bedrövligt enligt mötet! därför beslutades att Daniel Hallmans skall
                              överlåta domänen till LMK och skötas av LMK, Basta! Ture tar kontakt med
                               Daniel Hallmans.
§14) Mötet avslutades av ordföranden....
      

Rolf Sahlberg:sekreterare!! ! Ture Forsell:ordf

Staffan Asplund! ! ! ! Håkan Eriksson

Nästa möte: När det droppar på tussilagorna......
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