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Protokoll SBK Styrelsemöte 190603
Närvarande – Södertälje båtklubb (Sbk)
Jonas Magnusson
Tomas Ekström
Jan-Erik Östling
Mats Röhr
Benny Nilsson
Marina Aronsson
Jörgen Hedengren
Jimmy Landell
Åsa Holmström
Christer Jonerholm
Bo Andersson
Micke Eriksson
Sara Eriksson
Urban Sandh

Ordförande
Sekreterare
Vice Sekreterare
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
MB
MB
KB
KB

Frånvarande
Ola Löttiger
Jan-Erik Sandh

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

2.

Justering av föregående mötesprotokoll
Godkännt

3.

Föregående möte – uppföljning.
 Janne håller koll på elförbrukningen för Mälarbadet och Kompassen. Mätning varje
lördag. Fortfarande högt.
 Christer Holmberg är intresserad av att köra utbildning. SU kontaktar Christer.
Ring Christer för att säga vi är intresserad.
 Dennis Harding är intresserad av att hålla nav-utbildning. Åsa pratatr med honom.
 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. Prov inte gjort ännu. Måste göras innan 26 juni.
 Projektledare SK
o Kalvenbygget, möte har skett med Åke. Tomas kontaktar Åke för mer
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konkreta förslag 60-80 m2. Åke har börjat tagit in offerter. Presenterar
efter sommaren.
o Benny kontaktar firmor som kan bygga ut befintligt hus. Benny har pratat
med firma för att bygga ut befintligt hus. Benny behöver ritningar.

4.

Skrivelser
Medlem XX, avslag om att ligga på land.
Medlem XXX känner sig motarbetad för att han inte kan sanera sin båt om han
inte får ligga kvar på land.

5.

Rapporter – genomgång varvsyn
AM –
Karlberga: Dialog med en medlem på KB angående kommunikationsproblem med
hamnkommittén. Nytt samtal skall tas. Se separat excelfil med punkter.
Mälarbadet: Medlem på MB använder båten som bostad. Båtar kvar på land trots
uppmaning att sjösätta. Se separat lista. Ola får ta fram uppgifter om skjul H1 som skall
saneras.
Säkerhetsgruppen ser över skyltar för räddningsaktiviteter, brandsläckare, stegar mm.
100-årsjubileumsrapport från Urban Sandh
Vi har tilldelats en flagga av Svenska Nationaldagskommitén. Mats följer med Urban på
utdelning.
Vi skall få två svenska flaggor av kommunen. Mats följer med Urban på utdelningen.

6.

SBK i framtiden - båtförvaring eller ideell förening?
Fortsatt 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?
Samtal med medlemmar som inte sköter sig. Mail till båtar som ligger på land.
10-11 november, konferens till Helsingfors.

7.

Nästa möte onsdag 26 juni – varvsyn Slandö kalv
Avfärd från MB kl 18,00.

8.

Avslutning

Vid protokollet

Ordförande
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Jan-Erik Östling

Jonas Magnusson
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