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§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§  2 Dagordningen godkändes. 
 
§  3 Klargörande i fråga: 
 

 Y-bomsavgift. 
Avgift 3000 kr resp 5000 kr gäller fr o m i år. 
Då alla platser har försetts med Y-bommar så kan de båda 
inträdesavgifterna slås samman till en avgift. Detta kan bli aktuellt först 
till nästa år och kan förslagsvis tas upp på nästa årsmöte. 
Fiskebodarna har ingen Y-bomsavgift. 

 
§  4 Vaktlistan. 
 Har man tecknat sig för en vakt så får man byta med någon annan och  

inte bara stryka sig om man får förhinder.  
 
§  5 Muddring. 
 Muddring kan bli aktuellt vid Gullfibers hamn och Håkan kontaktar 

företaget för att få en offert på muddring i SBS hamn då de ändå är på 
plats. En plattform som tillhör företaget har tillstånd att ligga i SBS hamn. 

 
§  6 Inköp 
 Till nästa möte kallas även arbetsgruppen för att gå igenom rutinerna vid 

inköp för klubbens räkning. 
 Även segelsektionen kallas för att diskutera vad medlemskapet i Svenska 

Segelförbundet medför för SBS. 
 
§  7 Nycklar 
 Nycklarna är inte skyddade men vid utträde ska den återlämnas. För att 

få koll på vilka som har kvitterat ut nyckel så gör Eva en lista att 
användas som koll vid utträde. 
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§  8 Medlemsärende 
 Medlem som inte har fullgjort sina betalningar till föreningen anses efter 

en viss tid ha utträtt. Om man åter vill bli medlem så går det bra. 
Eventuella skulder/avgifter till föreningen betalas som vanligt.  

 
§  9 Sjösättningsplats. 
 Vattendjupet vid utrustningsbryggan är vid lågvatten inte tillräckligt för 

segelbåtar. Ett alternativ kan vara att ställa iordning en ny sjösättnings-
plats mellan 200- och 100-bryggorna.  

 Tas upp på nästa möte då arbetsgruppen är med. 
 
§ 10 Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid pennan     Justeras  
 
 
 
Ronny Svensson   Håkan Nordin 
Sekr.     Ordf. 


