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§  1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen har endast en punkt: sammanställning av faktureringsunderlag och frågor som 

uppkommer i samband härmed. Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Genomgång av arbetstidspärmen gjordes för alla medlemmar med båtplats och båtskjul. 

 

§  4 Frågor och klarlägganden uppkomna i samband med sammanställningen. 

 

 El-mätare i skjulen. 

 Mats Granberg har i uppgift att läsa av el-mätarna och lämna en förteckning över resp. skjuls 

 förbrukning till Eva. I grundavgiften på 100:- ingår 50 kWh förbrukning. Förbrukning utöver 

 50 kWh debiteras med 1:50 per kWh. 

 

 Båtskjul. 

 I ett par fall råder osäkerhet om vem som är ägare till skjulen. Innehav av skjul utan att ha 

 båtplats i SBS hamn innebär att man ska fullgöra arbetsplikt. Den skjulägare som inte har 

 båtplats och hyr ut sitt skjul får själv komma överens om att hyresgästen eventuellt ska 

 fullgöra skjulägarens arbetsplikt. Styrelsen klargör detta på nästa medlemsmöte.

  

 Funktionärstid. 

Tid som man lägger ner även utöver rent ”handgripligt” arbete får tillgodoräknas. Enligt 

hävd har t ex vid möten halva tiden fått räknats. Styrelsen ser en möjlighet att använda detta 

som argument för att locka intresserade till funktionärsposter och kan komma att titta 

närmare på det hela inför nästa medlemsmöte.  

 

 Redovisning av gjord arbetstid. 

Anteckningarna är i några fall svåra att läsa och uppenbarligen förekommer det också att 

man glömmer att skriva upp tiden. Även vad slags arbete som utförts bör antecknas. 

På nästa medlemsmöte avser styrelsen påpeka vikten av att tiden skrivs upp så att vi 

undviker felfaktureringar. 

 

§  5 Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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