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Protokoll styrelsemöte 2018-1
Kallade
Närvarande;
Jonas Magnusson
Jan Bergström
Ola Löttiger
Tomas Ekström
Benny Nilsson
Lars Olov Johansson
Jan Erik Sandh
Marina Aronsson
Åsa Holmström
Jörgen Hedengren
Lars Cidh
Christer Jonerholm

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adj.
Adj
Valberedningen
MB

Förhindrade
Mats Röhr
Mikael Eriksson

Vice Ordförande
KB

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

2.

Justering av föregående mötes protokoll
Justerades utan anmärkning

3.

Skrivelser
Den miljörapport rörande Slandö Kalvs minreningsverk, som fortlöpande inrapporteras
till Södertälje kommun, fick klagomål då en sida saknades. Detta misstag har i skrivandes
stund redan årgärdats av vår miljöansvarige Torgny Holmvall. Åtgärden har godkänts ab
kommunen.

4.

Årsmöte 2018-02-13
Utvärdering:
1. Det förslag till mindre stadgeändring som godkändes av årsmötet kommer, i enlighet
med SBKs stadgar, att tas upp på ett extra årsmöte i samband med medlemsmötet efter
bomisättningarna på MB den 14 april kl. 11.
2. Jubileumsåret planeras fortgående under ledning av Urban Sandh. Jubileumskommittén
kan behöva förstärkning. Förslag bör överlåtas åt valberedningen.
3. De medlemsmöten som hålls i samband med bomhanteringen 2 gånger per år,
diskuterades avseende innehåll och funktion. Rapporter från olika håll, inkl. kommittéerna
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bör definitivt vara med. Denna fråga tas upp på nästa medlemsmöte den 14 april.
4. Föreslogs att skapa en kurs på webportalen som tar upp det en medlem i SBK måste
veta. Kan utformas som ett körkort för att få behålla sin låstag. Lars-Olof undersöker och
planerar för detta.
5. Verksamhetsberättelser vid framtida årsmöten bör föredras i mer fri form av resp.
ansvarig för de olika kommittérna. Ordf. för alla kommittéer ska deltaga.
6. Funderingar och planering för hederstecken och hedersmedlemskap inför jubileumsåret
2019 uppmuntras.

5.

Årsprogram
Bomiläggningar, Sjösättningsdagar;
Plan finns uppsatt på SBK samt på hemsidan.
Kappseglingar;
Ingen info inkommit
Fester;
Jonas, Marina och Åsa planerar för funktionärsfest i samband med det planerade
strategiska mötet i maj. Dessutom uppdrogs åt Jonas, Marina och Åsa att planera för
medlemsfest under hösten.
Midsommarfirandet på Slandö Kalv samt i augusti kräftskiva, planeras av Jonas och av
honom utsedda hjälpredor.
Ungdomsseglingar;
Jan-Erik planerar som vanligt. 2017 var lyckosamt. Jan-Erik tar också på sig att ordna
prisattiraljer för årets seglingar.
Förslag finns på inköp av en räddningsbåt, vilket är prioriterat för undomsversksamheten.
Budget tillåter en räddningsbåt för 60.000:- samt en optimistjolle för 20.000:-.
Segeljolle 2-krona får vänta till nästa år.
Kontaktredaktionen; presstopp för Kontakt sattes till 28 mars.

6.

Rapporter
Valberedningens förslag;
Sammankallande för ALLA funktioner i SBK efterlyses. Vi måste arbeta för att få detta
till stånd.
MB;
Inga rapporter
KB;
Inga rapporter
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SK;
Förslag på öppningsdag är 5 maj och stängning 22 september. Bollas med SK-kommittén.
SK – Kontor;
Senaste nytt är att kommunen nu är inne på slutspurten med bygglovet efter ca. 3 år.
Nya medlemmar;
3 nya samt 3 båtar har anslutit till SBK.

7.

Övriga frågor
Rivning av H-skjulet;
Information on rivning av halva H-skjulet ges på medlemsmötet. Behov av arbetskraft för
detta finns. Båtägare med båt i H-skjulet skal informeras i rimlig tid. Dock kommer
skjulet rivas EFTER sjösättning. På städdagen ska ALLT bort från detta skjul. Offert för
markåterställning/asfaltering finns och är budgeterad. Ca. 200.000:-

8.

Avslutning
Nästa möte;
4 april, kl. 18.00

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson
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