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Protokoll styrelsemöte 2013-03-18  

 
 

Närvarande: Jan Nyström, Mikael Steen, Per Eriksson, Martin Eklund, Ronny Svensson. 

Frånvarande: Håkan Nordin 

Plats: Klubbstugan.    

 

 

§  1 Jan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll 2013-02-14. 

 

 §12 Övrigt.  

- Angående målning av båtskjulen så önskar styrelsen att det utses en kontaktman 

för varje båtskjul. Det är upp till skjulägarna att svara för målning och ev. andra 

underhållsåtgärder som behövs. Tas upp på medlemsmötet 21 april.  

 

- Angående arbetsplikt så är det den enskilde medlemmens ansvar att se till så man 

fullgör sin arbetstid. Förutom på gemensamma arbetsdagar, då man tilldelas 

arbetsuppgifter, så kommer en lista med arbetsuppgifter att sättas upp i 

klubbstugan varav en del kan utföras enskilt. Påpekas vid medlemsmötet. 

 

- Vad som gäller angående arbetsplikt och nattvakt sätts upp på anslagstavlan i stor 

text. (åtgärd 022 RS) 

 

§  4 Ekonomi.  

 Klubbfakturorna har skickats ut med betalning senast 31 mars. Kassören beräknar 

intäkterna till ca 175k. Några medlemmar har kommit med synpunkter på fakturerad 

ersättning för t ex ej fullgjord arbetstid. Styrelsen gick igenom ärendena. Jan lämnar 

ett skriftligt svar till en av medlemmarna.(åtgärd 023 JN) 

 

Vid möte inom Utsjöbryggorna så framkom att SBS har släpat efter med betalning. Vi 

har inte fått någon faktura. Mikael tar kontakt med kassören i Utsjöbryggorna för att 

åtgärda det hela.(åtgärd 024 MS) 

 

§  5 Information angående bredband till klubbstugan. (åtgärd 20 ME).  

 Martin redogjorde för olika alternativ. Telia är enda realistiska alternativ. Martin kollar 

upp att föreslagen slavsändare har räckvidd över hela hamnen så att man kan ta emot  

 t ex väderprognoser i båten. 

- Styrelsen beslutar att 

o Beställa bredband hos Telia. För abonnemanget önskar Telia en fysisk 

person som beställare. Styrelsen väljer att ha klubbens kassör till detta 

eftersom denne är firmatecknare. (åtgärd 025 ME) 
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§  6 TV i klubbstugan. (HN, ME). 

 Styrelsen anser att det inte brådskar med inköp och Martin kollar vidare. 

Storleksmässigt bör 50” vara ett bra val och gärna med WiFi. (åtgärd 026 ME) 

 

§  7 Klubbinformationsskrift. (RS, JN. åtgärd 21). 

 Nytt utkast har tagits fram. Det justeras på några punkter och sänds till styrelsen för 

utlåtanden innan nästa möte. (åtgärd 027 RS) 

 

§  8 Uthyrning i andra hand.  

 All uthyrning i 2:a hand går via hamnkaptenen. Den som inte avser använda sin 

båtplats och kan tänka sig att någon annan hyr platsen ska meddela detta till 

hamnkaptenen. Den som hyr i 2:a hand måste vara medlem. 

- Styrelsen beslutar att 

o Andrahandsuthyrning innebär att den som hyr, förutom båtplatsavgift, 

också svarar för de förpliktelser som följer med en båtplats såsom 

arbetsplikt och vakttjänst.  

o Kostnad för båtplats är enligt ordinarie avgift, vilken betalas till klubben.  

o Hyra av båtplats i 2:a hand ska inte vara ett sätt att komma ifrån 

inträdesavgift, varför hyra i 2:a hand begränsas till 1 säsong för den som 

hyr. 

o Ordinarie innehavare till båtplats som hyrs ut i 2:a hand slipper 

båtplatsavgift, arbetsplikt och vakttjänst. Om båtplatsen ej hyrs ut, trots att 

man meddelat att den står till förfogande för uthyrning, så svarar 

innehavaren för avgift och förpliktelser som vanligt. 

 

§  9 Frågor att ta upp på medlemsmöte 2013-04-21 

- Uthyrning i 2:a hand. Information om villkor. 

- Svenska Seglarförbundet. Medlemskap/kostnad 

- Vakttjänst. Avgift för utebliven nattvakt. 

- Kontaktman för respektive båtskjul. Målning 

- Utsjöbryggor. Info om ny brygga 

- Bredband i hamnen 

- Arbetsplikt. Påpekande om vikten av att skriva in gjord arbetstid. 

- Färdigställande av klubbstugan. Fönster, panel, målning. Traktorskjul målning. 

- Byggande av privata båtskjul på hamnplanen 

- Hantering av båtvagnar 

- Familjemedlemmar. Meddela till sekreteraren.  

 

§ 10 Roderbladet.  

Utkastet till årets första nummer kompletteras med utsjöbryggor och önskemål om 

framtida samarbete vad gäller aktiviteter med andra klubbar. 

 

§ 11 Aktivitetskalendern 

Aktivitetskalendern gicks igenom och kompletterades. Ännu återstår en del.                           

RS sänder utkast 3 för påseende/ytterligare kompletteringar till styrelsen innan nästa 

möte. (åtgärd 028 RS) 
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§ 12 Övrigt 

 Utebliven nattvakt. 

- Styrelsen beslutar att  

o Den som uteblir från sin nattvakt påförs en avgift på 1000 SEK. 

 

Åkgräsklipparen.  

ME hör med en av våra medlemmar som är kunnig i branschen om han kan åtgärda 

den. ME ordnar även bränsle till klippare, röjsåg och traktor så att detta finns på plats 

till arbetsdagarna.(åtgärd 029 ME) 

 

200-bryggan 

Bryggan är till åren och klubben måste vara beredd på att den kan komma att behöva 

bytas ut. Kostnaden för nya 33 m långa utsjöbryggan är beräknad till 167k enligt PE.  

200-bryggan är ännu längre och det visar på vilken kostnad klubben kan komma att få.  

Styrelsen är medveten om förhållandet men bedömer att den inte behöver ersättas i år. 

 

Rampen 

Även rampen behöver förnyas. I samband med byggande av ny ramp kan man också 

passa på att muddra vid mastkranen.  

Styrelsen avvaktar med åtgärd, men tittar fortsatt på vilka åtgärder som behövs.  

 

§ 13 Åtgärdslistan  

 Listan gicks igenom. 

 

§ 14  Nästa möte den 7 april. 

 

§ 15 Jan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

          Vid pennan      Justeras 

 

Ronny Svensson      Jan Nyström 
 

        Ronny Svensson    Jan Nyström 

   Sekr.     Vice ordf. 


