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1.        Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2.   Information från styrelsen 

 

              Ekonomi 

  

              Nytt fakturerings system SBUs register from 2009 viktiga punkter  

 

 Vi kommer att använda E faktura så mycket som möjligt för att minska 

portokostnaderna. Därför är det viktigt att alla med email uppger en 

aktuell emailadress.  

 Eftersom arbetsplikten är knuten till båtplatsen eller båtskjulet så är det  

nödvändigt att man vid ifyllande av sin arbetade tid skriver den  under 

samma namn även om det är t ex flera familjemedlemmar som arbetar. 

 Båthusavgifter faktureras på ägaren. Om båthus hyrs ut får ägaren göra 

upp med hyresgästen för ersättning av elavgift, arbetsplikt,mm.  

 En innehavare av båtskjul som inte har båtplats är skyldig att göra 8 tim 

arbete. Vid uthyrning är det upp till skjulägare och hyresgäst att komma 

överens om hur arbetsplikten ska fullgöras. 

 Meddela hamnkapten Folke Nyström så fort som möjligt om ni avser 

säga upp båtplats eller medlemskap eller andra ändringar t ex önskemål 

om annan båtplats p g a större/mindre båt etc. För närvarande står 6 

personer i kö till båtplats. 

 Medlemsavgift+båtplats/Båthus faktureras i förskott ,dvs 2009 nu 

Arbetsplikt, vinteruppställning, tälthyra, el faktureras i efterskott dvs 

2008 nu 

 Ovanstående är nödvändigt för att vi ska ha rätt underlag  

 

3. Nybyggnation av båthus  

 Intresseanmälan för nya båthus  lämnas till Sten Bengtsson snarast. 

 Antalet intresserade är f n 4 st och Sten avser kalla till ett båthusmöte i 

slutet av april. 

 Placeringen är tänk i en förlängning av befintliga båthus mot 

industriområdet. 

 SBS svarar för ansökan av byggnadslov. Kostnader fördelas på de 

byggande. Avtal kommer att upprättas mellan byggarna och SBS. 

 Bland medlemmarna var inget intresse för att SBS ska bygga ett eget 

båtskjul. Bättre att använda pengarna till att t ex reparera Y-bommarna 

på 200-bryggan. 
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4. Arbetsplikt/Arbeten 

 

Till arbeten inom klubben kommer styrelsen att föreslå att projektgrupper med 

en ansvarig per arbetetsgrupp bildas eftersom arbetsgruppen saknar 

sammankallande 

 

 Arbeten i hamnen vilka projektgrupper önskas för  utförande: 

 

 Montering av elmanövrerad grind (delar finns ej klart) 

 Håkan Jonsson och Martin Eklund 

 

 Rensning sjösättningsramp + åtgärda höjdskillnad vid betongkanten. Ev            

förlängning av betongramp i vattnet.  

 Ingen projektgrupp utsedd ännu.  

 

 Förstärkning pir kant vid sjösättningsrampen 

 Bör kunna göras i samband med själva rampen. Betongblock finns och bör 

kunna användas.  

 

 Målning av klubbstugan (styrelsebeslut) 

                        Målning av klubbskjulet (styrelsebeslut) 

                        Målning av båtskjulen (förslag från styrelsen) samma färg som stugan. 

      Örjan Wiklander är tillfrågad om att räkna på pris  

 

 Rensa pålar samt montera Y-bommar på 300 bryggan 

Vi räknar med att Y-bommarna kan vara klara i vår så att de kan monteras 

före sjösättning. Tillverkaren har ännu inte lämnat pris på kostnad för 

galler-överdel i stället för trä-överddel. Fakturering kommer att ske när 

bommarna är på plats. Eric Andersson sammankallande. 

 

 Bygga ett T längst ut på 200 brygga för gästplatser 

Y-bommarna på 200-bryggan ligger inte ända till nocken och det bör kunna 

byggas ett smalare T för att ha som gästplatser. 

 

 Inglasning av verandan   

 Styrelsebeslut. Glasrutor införskaffade. Börje Larsson tillfrågad att göra 

jobbet 

 

 Fortsatt planering av området mellan båtskjul och staketet 

      plantering av en trädridå längs staketet efter röjning. 

 Nu då kraftledningen är borta så kan träden planteras utanför staketet för 

att inte inkräkta på uppställningsplatserna. Plasten för ljusinsläpp på 

baksidan av skjulen har mörknat och bör bytas. Kontakt bör tas med 

Strandföreningen i frågan.  

  

 Brygg o Y-bomssjösättning 100+200+300 grupper 

 Tas upp på vårmötet då man bör kunna bestämma arbetsdagar för att göra 

iordning bryggorna inför sjösättning. 
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 Byggande av skärmtak längs norra långsidan av klubbskjulet. 

 Bör göras under året för att ge plats till vinterförvaring av Stortrissarna mm 

 

 Ny plats för kranen. 

 Styrelsen tittar på möjligheten att flytta kranen längre ut på piren för att få 

bättre djup vid sjösättning/upptagning och frigöra utrustningsbryggan. 

 

 

5. Övriga klubbfrågor 

                

 Samtliga båtvagnar i hamnen ska vara märkta med namn + telnr (även de 

i tält och båthus) 

 Utbildning av fler förare till traktorn (tas upp med Martin) 

 Medlemskap i Seglarförbundet? 

Frågan om vi får valuta för pengarna har varit uppe. Då vi måste vara med 

för att arrangera Rödön Runt och för att medlemmar ska kunna ställa upp i 

andra tävlingar så kvarstår vi som medlemmar tills vidare.  

 Betongfundament vid infarten.  

 Fundamenten kan komma till användning vid flytt till ny plats för kranen 

och vid sjösättningsrampen. 

 Båtplatser antal 

 Vi avser inte utöka antalet båtplatser nu, förutom att det vid montering av Y-

bommar på 300-btyggan kan bli någon plats mer än vad vi har nu. 

 Försäkring 

 Styrelsen kollar med Sten (som är försäkringsombud) vad som ingår i 

klubbens försäkring. Täcker den t ex om en olycka skulle inträffa vid 

dykarbeten mm 

 Bastu 

 Regler för användning av bastun efterfrågades. Regler bör fastställas och 

anslås.  

 

6. Åkeröviken/Lotstornet .                                                                                               

 Lars Berntzen informerade om verksamheten och önskade synpunkter från 

 klubbmedlemmarna om vad man förväntar/önskar sig för service i .            

 Eftersom den inte finns med i någon gästhamnsförteckning så finns det ingen 

 information till båtfolket om vilken service som finns, förutom de lokala 

 klubbarna. 

 

7. Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 Som vanligt svarade Stugvärd/Festkommitté för uppskattad fika. 

 

 

 

Vid pennan 

 

Ronny Svensson 

  


