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Yttre miljö: 

o Mötet beslöt att styrelsen tar fram en layout för gräsytor körytor och hur vi  
skall parkerar vi våra bilar inom hamnområdet. 

o Vidare beslöts att vi skall ställa upp båtvagnarna  på anvisad plats under 
sommaren. 

o Sommarförvaring av båtar som inte kommer i vattnet skall inte göras på 
planen utan en särskild plats skall iordningställas vid mastskjulet. 

o Båtar som ”gjort sitt” skall hanteras enligt ett förslag på stadgeändring som 
styrelsen skall föreslå årsmötet. 

o Dammnigsproblem. Förslag till hastighetsbegränsning inom hamnområdet 
samt att grindarna hålls låsta även dagtid skall tas upp vid årsmötet. 

o Det skall påpekas att klubben inte ansvarar för miljöfarligt avfall (batterier, 
oljor, fäger etc), utan att det åvilar var och en att frakta detta till kommunens 
miljöstation i Torsboda. 

o Städning av masskjulet skall göras vid vårstädningen. 
o Frågan om det av försäkringsskäl måste vara snöröjt fram till båtskjulen skall 

tas upp med Försäkringsansvarig. 
 
Klubbstugan: 

o Stugan måste lyftas för att få bort ryggen på golvet som går mitt under 
nocken. 

 
Hamnens öppettider: 

o Förslag skall ställas till årsmötet om att hamnen hålles öppen ”för båtar i sjön” 
mellan den 20/5 och 20/10.  

 
Arbetsplikten: 

o För att få ut mesta möjliga av arbetsplikten skall små (6-8 pers.) arbetsgrupper 
bildas.  

o Grupperna bör tilldelas specifika ansvarsområden. 
 
Vaktlista: 

o Vaktansvaret fungerar tillfredställande. Det bör dock påpekas att det åvilar var 
och en som önskar byta sitt pass att ordna en ersättare. 

 
Klubbgemensamma bryggor (Öbers Udde och Gistaholmarna): 

o Anders, Per och Sune redogjorde för mötet mellan fyra klubbar (Fagervik, 
Wifstavarv, Alnö, SBS) som hölls i Fagervik under hösten. Ett förslag som 
väcktes vid mötet var att uttaxera exempelvis 100 kr/båtmedlem som en 
engångsavgift för att bilda en gemensam ”bryggpott” för 
upprustning/nytillverkning av bryggor. Det finns c:a 600 båtmedlemmar från 
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Alnön till Söråker. Förslaget emottogs positivt av mötet. Gruppen kommer att 
jobba vidare med ett nytt möte i januari. 

 
Bryggflytten: 
Anders redogjorde för dom skisser som tagits fram i bryggruppen. 
Mötet beslöt att gruppen får arbeta vidare med ett modifierat ”skiss 3 förslag” som 
innebär större utrymme mellan utrustningskajen och den första bryggan som går 
parallellt med utrustningskajen. 
 
Modifierad Skiss 3 (3.1) 
 

 
 
 
 
Luciafika: 
 
Traditionsenligt träffas vi klubbstugan söndagen den 10/12 kl. 13.00 för 
Luciafika. 
 
 
/Sune 
 


