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Minnesanteckningar vårmöte 2016-04-24 
 

Ett 20-tal  medlemmar mötte upp till vårmötet. Trivselkommittén ordnade gott fika till alla. 

 

Aktivitetskalendern presenterades. Den finns på hemsidan samt anslagen på anslagstavlorna.  

-   Vaktlistan sätts upp under vecka 17. Var och en bokar sina nätter senast den 8 maj.  

-   Arbetsdag 14 maj med reservdag 15 maj för att ställa i ordning bryggor mm 

-   Sjösättning 21 maj o 4 juni   

 

På förekommen anledning påpekades att med båtplats följer en del skyldigheter såsom vakt och 

arbetsplikt. Det finns en informationspärm i klubbstugan och samma information finns på hemsidan. 

Lista med arbetsuppgifter kommer att sättas upp i klubbstugan. En del kan man utföra ensam. Glöm 

inte att anteckna gjord arbetstid i Arbetstidspärmen på kontoret. 

 

Huvudventilerna för vattnet har läckt en längre tid. Några byttes förra veckan och övriga avses bytas 

innan sommaren. 

 

El-manövreringen för bilgrinden är ur funktion. Det är kretskortet som gått sönder. Det kommer att 

bytas inom några veckor när nytt kretskort kommit. 

 

Styrelsen har beslutat anskaffa en anläggning för tömning av toatankar. Den kommer att installeras 

vid utrustningsbryggan och pumpa till en tank vid farmartanken där taket kommer att förlängas. 

Klubben är inte ansluten till kommunalt avlopp utan tömmer klubbstugans tank med sugbil och kan då 

tömma även toa-tanken vid samma tillfällen. 

 

Styrelsen tittar på hur vi ska ordna med vinterförvaring av segelbåtsmaster. Masthyllorna i truckskjulet 

är för mindre master och är i vägen för trucken. Ett mastförvaringsställ skulle lösa problemet. 

 

Vi ska byta ytterpanelen på klubbstugan. Den som håller i detta är Börje Larsson. De som vill göra 

sin arbetsplikt med panelarbetet får ta kontakt med Börje 070-663 93 43. 

 

De medlemmar som önskar delta i gemensamt inköp av diesel för sommarens färder, och sedan tanka 

sin diesel från farmartanken, får kontakta Sten Bengtsson senast 20 maj 070-314 17 07 

 

Sten Bengtsson informerade om båtklubbsförsäkringen som vi har via SBU. Det är en grund-

försäkring som kan byggas ut med tilläggsförsäkringar. Styrelsen tittar på om det ev. kan bli aktuellt 

med någon tilläggsförsäkring. 

 

Ny 200-brygga? Bryggan är i sämre skick och styrelsen presenterade en första bedömning över 

kostnaden för att bygga en ny. Det  är av den storleksordningen (ca 200.000:-)  att det får bli en fråga 

för årsmötet. Den skulle kunna byggas våren 2017. 

 

C-G Carlsson informerade om projektet Ringar på vattnet. I Åkeröviken kommer inget att byggas i 

år medan Färja-området i Tynderösundet beräknas kunna starta om Tillväxtverket anslår medel. Beslut 

kommer möjligen under juni. 

 

 

Ronny Svensson 


