Motion nr 1 från Styrelsen i SBK till årsmötet för SBK
Styrelsen önskar få årsmötets godkännande att höja sommarplatserna och vinterplatserna med 200
kronor per plats
Nya priserna blir då 850 kr, 1 100 kr, 1 300 kr och 1 700 kr

Motion nr 2 från styrelsen i SBK till årsmötet för SBK
Under förutsättning att de nya stadgarna blir antagna på dagens möte, förslår vi följande
medlemsavgifter.
Ordinarie medlem 500 kr / år (ingen förändring)
Familjeavgift 750 kr / år
Ungdomsmedlem 250 kr / år

Motion nr 3 Till årsmötet för Strömsholms båtklubb år 2021
Motion angående att avsätta medel till barn- och ungdomsverksamhet i syfte att
stärka klubbens återväxt
I syfte att göra tillvaron, vid båtklubbens anläggningar i såväl hemmahamnen som på klubbholmen,
mer stimulerande för klubbens barn och ungdomar så föreslår jag att klubben årligen avsätter en
summa som stimulans för inköp riktade specifikt till målgruppen barn och unga. Idéen är att
satsningen ska göra miljön attraktiv och stimulerande för klubbens unga för att på så sätt bidra till en
positiv återväxt. Beloppet föreslår jag fastställs i budgetunderlaget vid varje årsmöte. I detalj vad
pengarna skall gå till bör ske i dialog mellan styrelsen och representanter för målgruppen, exempel
kan vara trampbåtar, fotbollsmål, hopptorn mm.
Förslag till beslut; Styrelsen beslutar att årligen avsätta x antal kronor i syfte att öka SBKs
attraktionskraft hos klubbens yngre medlemmar.
Med Vänlig hälsning
Anders Nordström

Styrelsen svarar
Under förutsättning att de nya stadgarna har antagits på dagens möte så tycker styrelsen att det är
ett bra förslag att ungdomar engagerar sig i klubbens verksamhet. En förutsättning för att klubben
skall sätta av medel i budgeten är att det bildas en ungdomskommitté som tar fram en
verksamhetsplan.
Styrelsen förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att 250 kr av familjeavgiften går till en ”grundplåt” till ungdomskommitténs konto
detta år. Sedan skall ungdomskommittén finnas med som en post i kommande budgetar.

