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Protokoll styrelsemöte 2017 - 7
Deltagare – Södertälje båtklubb (Sbk)
Jonas Magnusson
Per Hanö
Ola Löttiger
Tomas Ekström
Benny Nilsson
Jan Erik Sandh

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Christer Jonerholm

Hamnkommitté MB (adj)

Förhindrade:
Mats Röhr
Lars Olov Johansson
Micke Eriksson

Vice Ordförande
Ledamot
Hamnkommitté KB (adj)

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

2.

Justering av föregående mötesprotokoll
2017-06-07

3.

Rapporter

3.1

AM
Joakim Björklund beslutades uteslutas ur SBK i enl. med klubbens stadgar. Björklund
meddelas i laga ordning.
Medlem Jari Salonen har gått ur SBK. Inga efterlämnade skulder.
Då vissa medlemmar inte tycks ha någon som helst båtlivsaktivitet restes frågan vilka
krav som ska ställas på medlemmar med båt och båtplats. Då SBK är en båtklubb och nya
potentiella medlemmar med aktivt båtliv inte kan beredas båtplats (sommar och/eller
vinter), diskuterades huruvida icke aktiva medlemmar kan förlora sin plats till förmån för
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aktiva medlemmar.
Då rekrytering till arbetsplikt ibland är svår, diskuterades om man först ska ta betalt av
alla i samband med årsavgiften och sedan betala tillbaka när arbetsplikten utförts. På
detta sätt skapas också ett system där antal arbetspliktiga timmar kan bestämmas under
löpande år beroende på behov och de som utfört det för året bestämda timmarna, får
tillbaka sin avgift. Man kan också tänka sig att ekonomiskt ”vikta” olika typer av arbete
på olika sätt. Administrative lite mer betungande, men troligen fungerande. Detta ärende
kräver ett årsmötesbeslut och kommer att tas upp på årsmötet 2018.
Styrelsen beslutade att ta en hel helg för detaljarbete inför årsmötet på en
Finlandskryssning den 24 – 25 februari, 2018. Makar/partners kommer också att inbjudas
för att bidra till arbetet.
Nya och avslutade medlemmar lästes upp av Per Hanö.
Fakturan för elarbete på södra bryggan utfört av Elektromontage har modifierats och är
nu i enlighet med styrelsens syn på arbetet.
Kassören Ola Löttiger redovisade aktuell ekonomi som är utan anmärkning (bifogas
protokollet).
Årsfest planeras till 11/11.
Arbetsdag 18/11. SMS utgår

3.2

Mälarbadet
Vinterplatser på MB är f.n. fulla.
De sopor som finns på området tas om hand under arbetsplikt. Jonas beställer containers
för blandsopor. Uttjänta blybatterier samlas på pall för transport till återvinning. Benny
tar hand om kontakt med skrotfirma.
Christer Jonerholm presenterade lista med åtgärder som utförts på MB samt önskade
ytterligare åtgärder (bifogas prot).
Arbetsdag 24/9. SMS utgår till alla.
Jan-Erik ordnar klisterdekaler för att märka upp namn på båtar och master etc.
En extra arbetsdag planeras till 28/10. SMS kommer att utgå.

3.3

Karlberga
Inget att rapportera då Mikael Eriksson inte var närvarande eller hade inkommit med
rapport.

3.4

Jollesektionen
Allmän uppstädning utförd.
Segling med både vuxna och barn från allmänheten har utförts under sommaren. Mycket
positiv respons.
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3.5

Seglings kommitté
Inget att rapportera förutom att ”Skansracet” inte blev någon större succé.

3.6

SU
Egenkontroller av säkerhet skall utföras vid arbetsdagar. Brandsläckare med
väderbeständiga skåp skall inköpas och utplaceras vid olika platser på SBK.
Jordfelsbrytare skall testas
Telfern ska utrustas med lås så att obehöriga inte kan använda den.
Mastspelet skall kollas och åtgärdas rörande säkerheten. Möjlig risk för klämskador
finns.

3.7

TU
Office-programvaran på kontorsdatorn har problem. Lats-Olof ombeds att titta på detta.

4.

Övriga frågor
Nya webportal är på gång. Vi kommer att använda oss av den lösning som tillhandahålls
av idrott online.
En rad brev har inkommit till styrelsen med frågor, förslag och påpekanden. Dessa
diskuterades och bifogas protokollet som scannade bilder.

5.

Avslutning

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson

