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           Protokoll styrelsemöte 2020-03-24  

 

Närvarande:      Tommy Kling, Folke Nyström, Monica Wallin, Ronny Svensson,  

                          Morgan Evensson, Martin Eklund, Rune Gustafsson, Dario Poll 

 

Ej närvarande:  Per Eriksson 

 

Plats: web-möte. Tid: 18 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.           

Ordinarie ledamot Per Eriksson var ej närvarande och Martin Eklund 

utsågs som ersättare. 

 

§  2 Dagordningen godkändes 

 

§  3 Föregående protokoll 2020-02-24 gicks igenom. 

 

§5 Korrespondens. Ronny Svensson, sekr., har meddelat RGS att vi 

utträder och fått det bekräftat. Gästhamnsguiden är lämnad för 

tryckning så vi är med där i år i alla fall. 

 

§ 8 Mastställ. En kommentar har inkommit från stugvärdsgruppen. 

Man anser att föreslagen plats är olämplig och föreslår en placering 

bakom båtskjulen. Styrelsen tittar vidare på förslaget.  

 

§13 Utemöbler. Nuvarande möbler som står på verandan upprustas 

med avsikt att placera dem utomhus. Stugvärdsgruppen tittar på 

lämpliga möbler till verandan och återkommer med förslag. 

 

Protokollet lades till handlingarna.  

 

§  4 Ekonomi  

Fortfarande finns ett antal medlemsfakturor som ej betalats. En andra 

påminnelse sänds ut till berörda. Tommy Kling har hört efter hur en 

del andra båtklubbar gör. Ett förfarande som används är att vända sig 

till Kronofogden. Vi har inte agerat så men kan ha det i åtanke i en 

del fall. 
 

 Monica Wallin redogjorde muntligt för klubbens ekonomi. 

Klubben har betalat alla inkomna fakturor. 
 

 Införande av OCR-fakturering? 

Kostnaden för att införa OCR-fakturering uppgår till ca 1700 kr.  

Styrelsen beslutar att införa OCR-fakturering. Monica Wallin ordnar 

det med Bankgirocentralen.  

  

Monica Wallin 

Styrelsen 

Stugvärdsgruppen 
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§  5 Korrespondens 

 Inkommet:  

 - 2020-03-10 VnBF  Kallelse Båtdagen lördag 28 mars Hotell HK 

 - 2020-03-15 VnBF  Båtdagen inställd                  

 - 2020-03-14 Protokoll årsmöte Utsjöbryggorna 9 mars   

                      

 Avsänt:        Inget 
 

§  6 Låssystem bilgrinden 

 - GSM-systemet 

 - fjärrdosorna 

 - nyckelöppning   

 

Utrustningen är konfigurerad men ej installerad. I dagsläget är 112 

användare inprogrammerade. Systemet kan ha 5 administratörer.        

För närvarande är det 4: Tommy Kling, ordf., Ronny Svensson, sekr, 

Martin Eklund, hamnkapten, och Rune Gustafsson, hamnkapten.  
 

När systemet är installerat meddelas medlemmarna via e-post. Då 

man ringer upp för att öppna/stänga innebär det ingen kostnad för 

den uppringande eftersom signal går fram men systemet svarar inte.  

Kostnad för SIM-kort och abonnemang ligger på klubben. 
 

Eftersom grinden i framtiden kan manövreras på avstånd så måste vi 

ha en saftblandare som tänds då grinden är i rörelse.  

Kollas upp: 

-   inkoppling av saftblandare  

-   klämskyddet  

-   möjlighet att programmera så att grinden stängs efter en viss tid. 
  

$  7 Lägesrapport uppdatering av medlemsregistret.  

Tommy Kling har ringt runt och fått email-adresser till medlemmar 

där vi saknat sådant. Några medlemmar har inte email.  

Länk till det framtagna Google-formuläret har sänts ut och ca 100 

medlemmar har fyllt i och sänt tillbaka. 

   

$  8 Lägesrapport bokning av vaktnatt / vaktpool / klubbstugan / bastun / 

sjösättning/upptagning med klubbens kran via nätet. 
 

 Bokning av vaktnatt, klubbstugan, bastun, sjösättning/upptagning 

med klubbens kran sker på SBUs hemsidan efter att man loggat in. 

Alla medlemmar med email har fått inloggningskod. Vid bokning av 

nattvakt sänds kvittens till vaktansvarig Dario Poll. 
 

 Bokning av vaktpool sker på klubbens hemsida. 
  

 Tommy Kling har tagit fram ett förslag på Bokningsinstruktioner. 

Synpunkter meddelas till honom. Vårmötet är inställt och vi kan inte 

Martin Eklund 
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ge instruktioner på plats. I stället avser vi sända ut instruktionerna till 

medlemmarna via e-post så snart som möjligt. Tommy Kling sänder. 

  

$  9  Slipen. 
 

 En medlem uppger att slipen används av sällskap med vattenskotrar 

där bara en är medlem. Även andra än medlemmar får använda 

slipen men då mot en avgift.  
 

Vi sätter upp en skylt där det framgår vad som gäller.                        

Ronny Svensson och Rune Gustafsson tar fram förslag på skylt. 

 

$ 10 Införskaffande av dator till klubbstugan? 
 

 I och med att bokningar i framtiden ska göras via nätet så är det en 

fördel om vi har en dator i klubbstugan. Vi kan då instruera och 

hjälpa medlemmar med bokningar på plats i hamnen. Det bör vara en 

dator som inte är stöldbegärlig.  
 

 Rune Gustafsson meddelar att han har en gammal dator som han 

skänker till klubben. Rune och Tommy Kling tar på sig att installera 

den. 

 

§ 11 Arbetsledningsmöte?  

 Arbetsledningsmötet den 17 mars blev inställt. Roger Ahlm tar fram 

förslag på nytt datum och vilka som ska kallas.  
 

Rune Gustafsson har kompletterat arbetslistan. Vi kan efter mötet 

sända ut ett email till medlemmarna med arbetsuppgifter och efter-

höra vad var och en åtar sig att arbeta med. 

 

$ 12 Aktivitetskalender 2020. Vårmötet, arbetsdagar mm. Begränsningar 

p g a coronavirus? 
 

 Aktivitetskalendern är publicerad på hemsidan. Där finns även 

information om att alla möten under april är inställda p g a 

coronaviruset. Vi får följa utvecklingen och anpassa oss efter vad 

myndigheterna beslutar vad gäller t ex möten mm och publicera 

information på hemsidan. 

 

§ 13  Övrigt 

Tommy Kling.  

Fortfarande har 71.400 kr i medlemsavgifter inte kommit in.  

Monica Wallin ringer alternativt sänder SMS till berörda.                                         

SBUs email har tyvärr haft en bugg som gjort att en del email 

hamnat i Skräpkorgen och inte i Inkorgen. 
 

Vi förutsätter att de som har båtplats också önskar båtplats året 

därpå. Ett kanske bättre sätt är att skriva in att båtplatsen skriftligt 

Ronny Svensson 

Rune Gustafsson 

Rune Gustafsson 

Tommy Kling 

Roger Ahlm 

Tommy Kling 

Monica Wallin 
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måste sägas upp senast ett visst datum annars debiteras man för 

båtplatsen. Styrelsen får titta närmare på det.  
 

En medlem har skrivit brev till klubben angående sjukdom och 

anstånd med betalning. Tommy Kling kontaktar medlemmen. 
 

Båt och båtvagnar med okända ägare. Det som kan göras är en 

polisanmälan om upphittat gods. Tommy Kling ordnar. 
 

Båtvagn till Maxi 77 som klubben fått. Vi kan annonsera den på 

hemsidan till högstbjudande. 

 

Morgan Evensson. 

Med nuvarande disposition av 100- och 300-bryggorna så används 

dessa för förtöjning av båtar endast på ena sidan. Förutom att det är 

ett ineffektivt utnyttjande så medför det att bryggorna lutar då         

Y-bommarna tynger ner ena sidan. Två förslag, bilaga 1 och 2, har 

tagits fram för att bättre utnyttja bryggorna. 
 

Bland arbetsuppgifterna i hamnen för i sommar finns komplettering 

av kättingar till 100-bryggan. Ska vi omdisponera bryggorna bör vi 

inte göra denna komplettering  Bryggan bedöms klara årets säsong 

utan åtgärden. 
 

Morgan Evensson och Rune Gustafsson tittar närmare på förslagen. 

 

 Rune Gustafsson. 

Badbryggan till bastun ligger i Åkeröviken och vi behöver ordna 

transport till hamnen. Enligt uppgift kan det komma att transporteras 

materiel ut till Åkerviken i samband med byggena där. Vi bör 

undersöka om det finns möjlighet att de kan ta badbryggan med på 

tillbakavägen. Martin Eklund kollar med C-G Karlsson. 
 

Området framför klubbstugans entré är lerigt och man drar in mycket 

i stugan. Vi behöver snarast ett lass grus till där. 

Martin Eklund kollar med David Andersson. 

 

Martin Eklund. 

Långgafflarna till traktorn är klara. 

 

§ 14  Nästa möte tisdag 14 april kl 18 blir web-möte. 

 

§ 15 Tommy Kling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 Vid protokollet    Justeras 

 

  

 Ronny Svensson                      Tommy Kling 

Tommy Kling 

Tommy Kling 

Morgan Evensson 

Rune Gustafsson 

Martin Eklund 

Martin Eklund 

Styrelsen 


