2019-06-26 kl 18,00

Protokoll, SBK Styrelsemöte och varvsyn SK 190626
Närvarande – Södertälje båtklubb (Sbk)
Jonas Magnusson
Tomas Ekström
Jan-Erik Östling
Benny Nilsson
Marina Aronsson
Jörgen Hedengren
Jimmy Landell
Eva Grankvist
Thomas Grankvist

Ordförande
Sekreterare
Vice Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
SK
SK

Frånvarande
Ola Löttiger
Mats Röhr
Jan Erik Sandh

Kassör
Vice Ordförande
Ledamot

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Godkändes

2.

Justering av föregående mötesprotokoll
Justering skjuts upp till nästa ordinarie styrelsemöte

3.

Skrivelser
Ett skiljenämndsärende har startats som drivs av Medlem XX, p.g.a. ifrågasättande från
hans sida av årsmötesbeslut om sjösättningsregler och varvsavgifter. Ärendet hanteras f.n.
av Riksidrottsförbundet utsedda representanter.

4.

Rapporter
Inga rapporter

5.

Uppföljning Varvssyn Slandö kalv
Gemensam inspektion av SKs anläggningar utfördes varefter mötet inleddes och en rad
åtgärder och planer diskuterades och gavs olika prioritet. Promenaden utgick från
Startpaviljongen. Därefter dansbanan, gäststugan och redskapsboden. Piren och bryggorna
samt service/hygienavdelningen kom härnäst och inspektionen avslutades i klubbhuset
med sittande möte.
Startpaviljongen: En kulturhistorisk pärla som måste tas om hand. Reparationer och
målning av fasaden och fönster är högaktuella. Masten bör snyggas till.
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Dansbanan: Elen bör ses över och kablagedragning snyggas till.
Gäststugan: Ingen åtgärd
Redskapsbod: Målning av ytterväggar
Bättre skyltning till soprum behövs. Bara under den tid vi var där under inspektionen kom
fråga från besökande var soprummet ligger…
Piren: I gott skick efter Berndts nya gjutningar. Möjligen behövs bättre förtöjningsringar.
Bryggor behöver generellt en upprustning. Södra bryggan behöver skåp för
brandsläckaren.
Pontonbryggan bör förankras med stenar ute i vassen. Ringar el. dyl. bör installeras för
enklare tilläggning.
Servicehuset: Lasering av ytterpanel behövs. Duscharna måste renoveras/fräschas upp.
Klubbhuset: Ytterpanel behöver laseras, köksutrustning inventeras. Brandsläckare
behöver installeras. Varmvattenberedaren är trasig och måste bytas ut.
Övrigt som diskuterades:
Pråmen kan tas till till SK för att hämta skräp.
Lås på huvudströmbrytaren till ön måste installeras.
Nya betalningsrutiner för servicehuset diskuterades. Detaljerad genomgång med förslag
ska utarbetas, möjligen under konferensen på Finlandsbåten.
Då kontinuerlig röjning med motorsåg behövs, föreslogs att åtminstone en person ska gå
en kurs och få någon form av certifiering.
Hamnvärdssysslornas innehåll är ett återkommande diskussionsämne, som måste sättas på
pränt i en manual, för enklare övertagande av ovana värdar.
För närvarande ansvariga för Slandö Kalv; Thomas, Eva, Linus, Ingela, Johan

6.

Nästa möte onsdag 9 september kl 18,00 Kompassen

7.

Avslutning

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson
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