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Dagordning styrelsemöte 2018-4
Närvarande – Södertälje båtklubb (Sbk)
Jonas Magnusson
Ola Löttiger
Tomas Ekström
Benny Nilsson
Marina Aronsson
Lars Olof Johansson
Åsa Holmström
Jan Erik Sandh
Jörgen Hedengren
Micke Eriksson
Bo Andersson

Ordförande
Kassör
Vice Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant.
Ledamot
Suppleant.
KB
MB

Förhindrade:
Mats Röhr
Jan Bergström
Christer Jonerholm

Vice Ordförande
Sekreterare
MB

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

2.

Justering av föregående mötesprotokoll
Bordlades då Jan Bergström ej var närvarande

3.

Genomgång av varvsyn
Protokoll bifogas.
MB: Oreda finns i vissa skjul. Diskuterades hur oordning i fr.a. skjulen, ska åtgärdas
gentemot ägaren, om bättring inte sker trots påstötning. Förslag diskuterades om olika
former av böter om ordningsregler inte åtföljs. Jonas och Ola författar en skrivelse att
tillsändas skyldiga skjulägare.
KB: Mycket bra ordning på varvsområde och i skjulen. Noterades att vissa båtar har
stålfjädrar i aktern som förtöjning mot Y-bom. Detta är inte tillåtet. Ansvar för åtgärd
lämnas till KBs varvsfunktionärer.
Noterades också att hjärtstartare inte finns. Beslutades att införskaffa en likadan (3 års
leasing) som på MB och SK. Detta har nu åtgärdats och i skrivande stund finns
hjärtstartare även på KBs varv.

4.

Skrivelser
SSRS (Sjöräddningssällskapet) har kontaktat SBK med önskemål om att få ha en båtplats
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i MB hamn. Detta eftersom ingen näraliggande station f.n. finns i Mälaren. Ansökan
godkändes av styrelsen då detta kommer att vara till gagn både för SBK och övrig
fritidssjöfart i Mälaren. Plats kommer att beredas efter ytterligare diskussion med SSRS.
5.

Rapporter
AU - Arvoden
Saken diskuterades fr.a. med avseende på ersättningar i relation till arbetsinsats.
Hur många behövs t.ex. för SK hamnfunktion? Ska färre engageras och alla dela på
ersättning så att det blir lika? Saken kommer att tas upp på strategimötet i
november.
AM – Medlemsärenden
Två sökta medlemskap med båt, varav en går till plats på KB och en trailerbåt till
MB. Till detta kommer ytterligare två medlemskap. 2018 har hittills fått 16 nya
medlemmar. 22 har lämnat klubben.
Ordningsreglerna ska förtydligas om hur medlemmar ska agera i klubbens intresse.
Detta för att det ska bli enklare att hantera ärenden och uteslutning där medlem
agerar på ett för klubben icke önskvärt sätt.
TK – Plan för rivning av skjul
Rivningen går långsammare än planerat och ligger i skrivande stund planerad till
våren 2019.
SK – Status bygglov
Ärendet bordlägges till strategimötet i november.
Konferens resa. Beslutat till 2-4 november med Vikingline till Helsingfors.

6.

Övriga frågor

7.

Avslutning
Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson
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