
Möte med Storökommittén  
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Storökommitténs fjärde möte den 23:e maj 2019 
 

1. Öppnande av mötet 
Felicia öppnar mötet efter att mötet ätit upp sin glass.  
 

2. Fastställande av föredragningslista 
Gänget är nöjda och glada med föredragningslistan. 
 

3. Föregående protokoll 
Emma läser upp protokollet från föregående möte och församlingen nickar trött 
men instämmande.  
 

4. Uppdragsloggen 
Felicia går igenom uppdragsloggen och mötet fortsätter nicka.  
 

5. Uthyrning till UNF Active 
En nystartad UNF-förening vill spela paintball på Storön under många tillfällen. 
Föreningen undrar om de kan få någon form av mängdrabatt. Mötet diskuterar 
fram och tillbaka och kommer fram till att de får hyra för 450 kr per heldag. I 
denna summa ingår inte motorbåten och om denna används kostar det enligt 
normaltaxa. Första och sista gången de är på ön för säsongen får de använda 
motorbåten gratis.  
 

6. Rapportering 
a. Båt (Leif-GW) 

Isak har en spricka i axeln och har därmed lite svårt att fixa båten. Felicia 
berättar att båten måste flyttas från trädgården, och Isak tar på sig att 
fixa det så snart som möjligt. Emma är av åsikten att båten är oönskad 
och borde säljas. Diskussionen blir avbruten av pubrundan som pågår 
utanför, och ett sidospår startas. 
 

b. Sommarfest 
Emma pratade med UNF Tillsvidare och de ska planera en sommarfest. 
Partyt äger rum den 10 augusti och alla är välkomna! 
 

c. Extrainsatt årsmöte 
UNF 38 har extrainsatt årsmöte den 30 maj. Felicia tycker att det är 
viktigt att vi närvarar och ser till att vi får en rimlig budget.  
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7. Båtgaranti 
Patrik berättar att vi har haft båten i över fem år och att garantin inte längre 
gäller på båtmotorn. Frågan är om vi fortfarande vill genomföra årlig service. 
Patrik får i uppgift att kolla upp vad det kostar, samt vad som ingår. Det hade 
varit bra att veta kostnaden innan det extrainsatta mötet. Vidare vill vi även 
veta hur båten förvaras under vintern.  
 

8. Kristina Nilsson-stugan 
Emma undrar hur det går med stugan nuförtiden. Det är väldigt svårt att ta tag i 
det nu när vi inte har någon budget. Mötet försöker uppskatta vad det kostar att 
skaffa ett nytt kök.  
 

9. Arbetsdag 
Mötet börjar prata om vad vi egentligen önskar att genomföra på vår arbetsdag 
och kommer fram till att vi vill åka ut till Storön och kika lite den 4 juni klockan 
17.00. Patrik ska skicka ut datumet till Storögruppen. 
 

10. Övrigt 
Mötet har ingenting mer! 
 

11. Kommanden möten 
Den 4 juni har vi ett kort möte efter trippen till Storön. Nästa möte efter det är 
den 20 juni. 
 

12. Avslutande av mötet 
Felicia avslutar mötet och börjar sedan diskutera sin flytt och släp.  


