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Protokoll SBK Styrelsemöte 190502
Närvarande – Södertälje båtklubb (Sbk)
Jonas Magnusson
Ola Löttiger
Tomas Ekström
Jan-Erik Östling
Mats Röhr
Benny Nilsson
Jan Erik Sandh
Marina Aronsson
Jörgen Hedengren
Jimmy Landell

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice Sekreterare
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Godkänt.

2.

Justering av föregående mötesprotokoll
Justerat.
Föregående möte – uppföljning.
 ”Gyllene boken”
o Benny har hittat den.
o Tomas fyller på den.
 Segling på Snäckviken 15 juni. Skall det bli pubafton i kompassen efteråt?
o Inga festligheter.
 Sekreteraren skall sammanställa skrivelser vid avvikande beteenden.
o Excelblad är framtaget.
 Ta fram riktlinjer för hur vi gör med bottensaneringarna. Ansvarig: Jonas.
o Pågående.
 Midsommarfest. Skall det göras något extra måste styrelsen ta tag i det.
o Vi planerar inget extra utöver det sedvanliga.
 Elen är ett problem. Vi tar in en firma för att titta på detta. Timerbelysning i
Kompassen? Ansvarig: Benny kontaktar Nejan.
o Vi väntar på svar från Nejan.
 Elkostnaden är hög. Dra ner på belysningen ute.
o Dra ner när möjlighet finns.
 Dykning skall ske 4 apr 2019 vid geten vid Karlberg. Se om det går att förlänga
rälsen.
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o Dykning är gjord av Jonas. Rälsen pallas upp vid vattenytan.
 Benny håller på att inventera nycklarna.
o Pågående.
 Janne håller koll på elförbrukningen för Mälarbadet och Kompassen. Mätning varje
lördag.
o Pågående.

3.

Skrivelser
 Tack från Stefan Fagerlund.
 Folksam krav på SBK är nedlagt.
 Christer Holmberg är intresserad av att köra utbildning. SU kontktar Christer.
 Dennis Harding är intresserad av att hålla nav-utbildning.
 Från 10 medlemmar om att torrlägga med mast.
o Styrelsen ser positivt på detta. De 10 medlemmarna får bilda en grupp och
göra en test och komma med förslag hur detta skall lösas. Återkoppling
innan 3 juni 2019.

4.

Rapporter
 AU
o Dialog med en medlem. Fortsättning följer vid varvsynen.
o Problem med medlemmar som inte skrivit upp sig på iläggningslistorna.
Tomas har kontaktat dem. Förslag att sista dag att skriva på listorna.
o Ola informerade om ekonomin. Ser bra ut.
o 4 nya medlemmar
 US
o Hardings är nya ledare i ungdomssektionen.

5.

Utvärdering medlemsmöte 190413
 Projektledare SK
o Kalvenbygget, möte har skett med Åke. Tomas kontaktar Åke för mer
konkreta förslag 60-80 m2.
o Benny kontaktar firmor som kan bygga ut befintligt hus. Klart innan nästa
styrelsemöte.
 Styrelsen därefter tar ställning till Åkes förslag. Mats reserverar sig mot förslaget
att låta Åke utvärdera en ny byggnad på Slandökalv.
 Utbildningsledare brandsyn
o Säkerhetsutskott, Åsa
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6.

Båtförvaring eller ideell förening?
Diskussion kring hur vi engagerar medlemmar i båtlivet. Är vi intresserade av att ha ett
medlemskap som innebär en ren förvaring av båt utan att något nyttjande finns?
Vi vill ha engagerade medlemmar. Hur får vi nya medlemmar? Vi diskuterade hur och om
styrelsen kunde påverka hur vi har aktiva medlemmar och avvisar de som bara parkerar
sina båtar på SBK. Ett var att skriva in i ordningsreglerna att alla båtar ska sjösättas och
vara i sjödugligt skick. Två var att ta ut vuxna på introduktion i segling med jolle eller
kölbåt.
Vi kontrollerar båtarna på varvsynen och påtalar bristerna. Tomas kontaktar en av de
medlemmar som inte håller ordning, bla nedskräpning och förtöjning.
Tomas kontaktar en annan medlem angående uppställning av båten på land.
En annan medlem kontaktas av Tomas angående oljespill.
Städdag 190523
Benny bokar container.

7.

Nästa möte måndag 190603 kl 19,00 + varvsyn kl 18,00
Varvsyn bemanning:
Karlberga: Jonas, Jörgen, Jimmy, Janne
Mälarbadet: Resten

8.

Avslutning

Vid protokollet

Ordförande

Jan-Erik Östling

Jonas Magnusson

2019-05-02 kl 18,00 Kompassen

