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  Dagordning styrelsemöte 2017 - 6 
 
 

Deltagare – Södertälje båtklubb (Sbk) 
 
Jonas Magnusson  Ordförande 
Per Hanö      Sekreterare 
Ola Löttiger Kassör 
Tomas Ekström          Vice Sekreterare 
Benny Nilsson Ledamot 
Torgny Holmvall Ledamot 
Jan Erik Sandh Ledamot 
Lars Olov Johansson Ledamot  
Christer Jonerholm Hamnkommitté MB 
 
Frånvarande 
Mats Röhr Vice Ordförande 
Micke Eriksson Hamnkommitté KB 
 

 
 

 

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen 
 

 
2. Justering av föregående mötes protokoll 

2017-05-03 
  

3. Ärenden 

3.1 Varvsyn 2017 

Bakgrund: 

Genomgång av protokoll fört vid varvsyn. 

Diskussion kring framtida renovering av skjulen. Frågan väckter huruvida SBK ska 
finansiera. Med tanke på att att klubben successivt ska lösa in skjulen ter sig denna fråga 
klar. 

Styrelsen är bekymrad över alla ackumelerade färgrester i gruset där båtar underhållits i 
decennier. Diskussion startade om ev. sanering på både MB och KB. 

Märkning av skjulen med siffror bör göras. Generellt behövs ordentlig städning i de flesta 
skjul. Brandfarliga ämnen förvaras i vissa skjul. Detta är oacceptabelt och skyldiga  
innehavare skall underrättas. 

Allmänt upprop till medlemmarna skalla göras; Inga metallfjädrar i aktern på Y-bommar är 
tillåtna då de kan skada grannbåtarna. Upprop med SMS ska kunna göras av alla 
funktionärer i klubben, då det är säkraste sättet att nå ut till alla. 
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Specifikt KB; För mycket belysning generellt. Bristfällig elinstallationer som kan utgöra 
potentiella risker. Detta gäller även klubbhuset. 

Swetruckens vridfunktion kommer att förbättras så lyftet och därmed båthanteringen blir 
säkrare. 

 

 Medlemsärende  

Bakgrund: 

Medlem XX har ej betalat de avgifter som årsmötet beslutat och kan enligt stadgarna 
uteslutas ur klubben. Medlem har även båt kvar på land utan medgivande från styrelsen. 

Beslut: Styrelsen beslutade om uteslutning av Joakim Björklund. Sekr. och kassör skall 
ansöka om handräckning från kronofogden rörande utestående avgifter och båt på land. 
 
 

4. Skrivelser 
1. Elektromontage som reparerat elen på mellanbryggan har debiterat för 3 dagar. 1) 

frågan om överdebitering; 2) arbetet som det utförts har ej formellt beställts. Fakturan 
ska ej betalas som den ser ut idag. Uppdrogs år Jonas att tala med företaget. 

2. Källboms båt MÅSTE sjösättas. Källbom skall betala 100:-/dygn från 1 juni plus 
1000:- för sjösättningen. Truckkförare till den 14/6, 18.00. Jonas, Christer samt 4 
stöttgubbar ordnas. 

3. Hjälp med hantering av sjö/torrsättning utöver ordinarie schema, inkl. trailer kostar 
500:- per tillfälle. 

4. Jari Salonens bår måste i sjön. Gängse kostnad tillkommer. 
 
 
5. Rapporter 

 
5.1 AM 

Nya medlemmar; 14 nya medlemmar samt 15 avslutade medlemsskap. 
 
 

5.2 Slandö kalv 
Hamnvärdar 2017. Vid tiden för styrelsemötet är alla dagar under sommaren ej tecknade. 
Jonas diskuterar med SK-kommitténs Thomas och Eva. 
 

5.3 TU 
Arbetsplikt. Planeringen av arbetsplikter görs i augusti. 
Den ”lösa” flytbryggan kommer sannolikt inte att monteras på KB p.g.a. avsaknad av 
behov. Istället kan den ev. ersätta delar av södra bryggan, MB. 
 

6. Avslutning 
 
 

Vid protokollet Ordförande 
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Tomas Ekström Jonas Magnusson
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